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φωοφοφεθοθοφοθυθ φφεοιφνφοφοφοουφυθοουδοθοθεθοθόθοο 

ὙΠΟΘΕΣΥΣ ΤΟΥ Τ, 

᾿Απειζϑόντων τῶγ μγηστήρωγ οἴχαδε ἀγαπαυσομέγων, 

ἐχτίθησιν ᾿Οδυσσεὺς τὰ ὅπια ἐκ τοῦ δώματος σὺν 7ὴη- 

«Ἱεμάγῳ" εἶτ᾽ ἐθὼν εἰς Πηνελόπην, ὑποκχρέγεται εἶγαι 

Κρὴς, καὶ ᾽Οδυσσέα παρ' ἑαυτῷ χαταύσαγτα δέξασθαι, 

ἐκ τῶν ἱματίων, ὧν ἔφερε τηγιχαῦτα, πιστούμεγος τοῦτ᾽ 

αὐτῇ" καὶ ὅτι οὐχ ἐς μαχρὰν ἐπαγήξει' ἡδέως δ᾽ ἐχ τού- 

τῶν διατεθεῖσα ἡ Πηγε.Ἰόπη, ἐκένευσε τὰς θεραπαιγέδας 

πήύγαι τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὀδυσοεὺς δὲ τῶν μὲν γεωτέῤων' 

τὴ» θεραπείαν ἀποποιεῖται' δέχεται δὲ τοῦτο. παρὰ τῆς 

Τὐρυκχ.ἱείας τῆς ἀγαθρεψάσης αὐτόγ' ἣ ἐν τῷ πυλύγειν 

ἀγαγγωρέζει αὐτὸν ἐὲ οὐνἸῆς τιγος᾽ ἀ.1.1᾽ εὐθὺς προστάτ- 

τιται σὺν ἀπειιῇ ἀπόῤῥητον τοῦτο φυ-άττει" ὁ δὲ ποιῆ- 

τὴς ἐχτείγεται χατὰ παρέχθασιγ, διεξιὼν, ὅπως ἐγ τῷ, 

Παργασσῷ κυγηγετῶγ, ἐπιήγη ὑπὸ συὸς ἀγρίου. 



ΟΣ ΘΟ 

ΤῊΣ ΟἹ - 

ΟΜΉΗΡΡΟΥ 

ΟΔΥΕΣΕΊΙΑΣ Τὶ 

Αὐτὰρ ὁ. ἐν, μεγάρῳ. ὑπελείπετο δῖος Οδυσσεὺς. 

Μγηστήρεσαι φόνον σὺν ἀϑήνη μιερυκηρίζων" 

αἶψα δὲ Τηλέμιχγ ον. ἔπεα. πτερύε « προσηύδα: 
᾿ "» 

Τηλέμαχε, χϑὴ τού ε, ἀρήϊα ρος εἰσὼ 
᾿ ὰν -Ὁ μ 

Παντατμάλ᾽" αὐτὰο μνηστῆρας μαλακοῖς ἐπέεσσιν 5. 

1αρφάσθαι, ὅτε χέν σε μμεταλλῶσιν ποθέοντες" 

Ἐκ καπνοῦ κατέθηχ᾽" ΗΝ οὐχέτι τοῖσιν ἐῴκει, 

Οἵχ ποτε Τροίηνδε χιὼν, κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς, 
Η » , “- ἂν ὦ δ τ ρο , 
ἀλλὰ κατήκισται, ὅσσον τῶρὸς ἵκετ᾽ ἀὐτμή.. 

ν ν δ ν Ν -μ- “ἴα Ἐν , 
Πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμιαλε δαίμων, 10, 

Μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν, ἷ 

ἀλλήλους τρώσητε, καταισχύνητέ τὲ δαῖτα 

Καὶ μνηστύν' αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος. 

ὡς φάτο: Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεσο πατρί" 

Ἐκ δὲ χαλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύχλειαν" χὰ 

Μαῖ, α ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐ ἐνὶ μεγάροισι γυναῖχας,, 

ὄφρα χεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρὸς τὶ 
" - ) δ -, 4 , " ἸΝ 

Κα Δ) ΤΖ ον ἈΥΤΆ οἾλῸΣ ἀκηδέχ Ἀαπηὸς ἀνέρδει. 



δ ΘΟ, 
οϑξα σϑῦῦϑ λοΌ ΣΟΘΟ ΟΟδ ἀμ ὧν 

ΤΗ͂Σ 

ΟΜΗΡΟΥ͂. 

ΟΕ 
-, τ τον»... .. 

Ο μὲν οὖν ὀδυσσεὺς, ὑπολειφθεὶς ἐν τῷ δώματι γ. ἐδυα- 

σοδόμευε σὺν τῇ ἀθηνᾷ τὴν τῶν μνηστήρων ἀπώλειαν". καί 

φησι πρὸς Τηλέμαχον, δεῦρο δὴ, τέκνον, ἐκθώμεθα τὰ ὅπλα 

ὅσα πάρεστιν ὧδε, ἐς τὸ ἐνδότατόν πῃ τῆς αἰκίας" ἐπειδὰν δ᾽ 

οἱ μνηστῆρες αὔριον ἔρωνταί σε, ὅ,τι ποτὲ γέγονε, μέμνησο 

εἰπεῖν πρὸς αὐτοὺς, ὅσον οἷόν τ᾽, ἀτρέμας, ἐχτιθέναν ταῦτα, ὡς 

διχφθειρόμενα ὑπὸ τοῦ εὐρῶτος καὶ τοῦ καπνοῦ" εἴτις. γὰρ 

εἶδε ταῦθ᾽ οἷα ἦν ἐπὶ ὀδυσσέως, νῦν ἰδὼν αὖϑις,,. οὐκ ἂν 

διαγνοίη, εἰ ταῦτ᾽ ἐκεῖνά ἐξιν' ἔπειτα κἀκεῖνό μοι παρέςησεν ὃ 

θεὸς, μή τι ὑμεῖς ποτὲ οἰνωθέντες, ἔλθητε εἰς χεῖρας, ἔριδος 

πρὸς ἀλλήλους ὑμῖν ἐμπεσούδης, κἀντεῦθεν πράξητε ἀνάξιόν 

τι τῆς τ' εὐωχίας χαὶ τῆς μνηςεΐας᾽ τὰ γὰρ ἅπλ' αὐτὰ πρὸς 

ταῦτα ἕλχει, 

ταῦτα δ᾽ αὐτῷ εἰπόντι ὑπαχούσας Τηλέμαχος, φωνήσας 
τὴν Εὐρύχλειαν,, ἔφη πρὸς αὐτήν" Μαῖα, ἴθι νῦν ἀπόχλεισον 

πάσας τὰς γυναῖχας .ἐντὸς τῶν δωμάτων, μέχρις ἂν ἀρά- 

μένος τὰ ὅπλα ταυτὶ, μεταθῶ εἰς τὸν θάλαμον ἄνω" διέφθᾳρ- 

..............-΄..-...-.-΄ὦὃὁ[)ἃὺῖ;ὡἃ........-... -΄-...-.--ἴἷὦᾧἷἷὺἢὺς)........ 

ἃ. Παρφάσθαι] ἴδὲ ταῦτα ἀνωτέρω ἐν τῷ Π'. στίχ, «85. Καὶ ἑξῆς, 16. 

Ἐρφυξον]) κώλυαον, καταχλείσησα, «8. Αμιέρδει) ἔλάπτει,, 58. Ἐπιῳροφύνάς, 



δ'ττ τ υετοσ ΤῊΣ Ομ οτ:--- 

Πατοὺς ἀποιχομένοιο" ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα 
Νῦν δ᾽ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν᾽ οὐ πυρὸς ἵξετ᾽ ἀύτμ. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύχλεια" 
Δἴ γὰρ δή ποτε, τέκνον. ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο 
Οἴχον χήδεσθαι, χαὶ χτήματα πάντα φυλάσσειν. 
ἀλλ᾽ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομέγη͵ φάος οἴσει ; 

Δμωὰς δ᾽ οὐχ δἴας πιροβλωόῤκέμων, αἴ- κεν ἔφάινον, 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὐδα" 

Ξεῖνος ὅδ᾽. οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε͵ 
Χοίνιχος ἅπτηται » καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς. : 

ὡς ἀρ᾽ ἐφώνησεν" τῇ δ' ἄπτερος ἔπλετο μϑθϑος, 
Κλήϊσσεν δὲ θύρας μεγάρων εὐναιεταόντων. 
Τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἀναϊξαντ᾽ ᾿Οδυσσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς, 
Ἐσφόρεον κύρυθάς τὸ χαὶ ἀσπίδας ὀμφαλοίσσας, 
ἔγχεά τ᾽ ὀξυόεντα" πάροιύς δὲ Παλλὰς ἀθήν;, 
Χούσσεον λύχνον ἔχουσα, φάος; περιχαλλὲς ἐποίει, 
Δὴ τότε τηλέῤαγος προσεφώνεεν, ὃν πατέο᾽ αἶψα" 
ὧ πάτερ, ἢ δέγα θαῦμα "τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 
Ἑβπης μοι. τοῖχοι μεγάρων, χαλαίτε μεσόδμαι, 

Εἰλχτιναί τε δοκοὶ, χαὶ χίονε: ὑψύδ᾽ ἔχοντες, 
᾿ Φαίνοντ᾽ ὀφθαλμοῖς ᾧσεὶ πυρὸς αἰσθομιένοιο, 
Π μα τι; ϑεὸς ἔνδον γ οἵ οὐραγὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

τόν δ᾽ ἀπαμειδόμενος, προσέφη πολύμητι; 
Σίγα, χαὶ χατὰ σὴν; νόον ἴσγανε, νυδ᾽ ἐρέξώε" 
Νύφη τοι δίῃ ἐξτὶ θεῶν. οἱ ὄλυμπον ἔχουδιν, 
λλχὰ δὺ δὲν κατάλεξαι ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψον αἱ αὐτοῦ, 
ὄφρα κ' ἔπι διλοὰς χαὶ μητέρα σὴν ἐρεπίζω" 
ἢ δὲ μ' ὀδυρομένη, εἰρήσεται ἀμοὶς ἕχαστα, 

ἄνίιοιοὶ εἴθς οὕτω γενψο 

89 

4 ἢ 

ὁ τίη, χά. Μετοιχομένη} ἐχθυῦσοί γ8 ἣν 

5 

85 

4ο. 
: ᾿Οδυσσεύς" 



[ΘΔΥΣΣΈΤΑΣ Ὁ. 9, 

σαι γὰρ) ἐξ οὗ πατὴρ οὑμὸς ᾧχετ᾽ ἀπιὼν ἐπὶ Τροίαν, ἐμοῦ 
Ὲ - 5 ᾽ 

κομιδῇ νέου ὄντος" ἐχεῖ δὲ χαπνὸς αὐτῶν οὐχέτ᾽ ἂν ἅψαιτο. 
, »- ν - -" -“ Ἑὐρύκλεια, πρὸς ταῦτα ) εἴθδ., φίλον τέχνον, τῷ αὐτῷ 

φρονήματι καὶ παντὸς. τοῦ οἴχου τὴν αὐτὴν εἴγς ποιούμενος 

πρόνοιχν᾽ ἀλλάττις ἂν προσενέγκοι φῶς πρὸς ταῦτα, ἐπεὶ. 
᾿ῳ 

χαταχλείειν χελεύεις. τὰς, θεραπαινίδ ας ;. 

Τηλέμαχος δὲ ὑπάλαθὼν,. οὗτος, ἔφα., ὁ ξένος" οὐ γὰρ, 
᾽ ᾿ς Ὁ ἈᾺ Ψ “, ΓΕ ἀνασχετὸν ἔμοιγ᾽ ἀργὸν οὕτω παρ ἐμαυτῷ διχμένειν, ὃς ἂν 

τῆς ἐμῆς ἀπολαύη τοαπέζης͵ χὰν πό ὀόδωθεν τύχη οὗτος ἐλθών. 

ὁ μὲν οὐκ ἔφϑη ταῦτ᾽ εἰπὼν, καὶ ἡ Εὐρύχλεια ἀπιοῦσα, 

χατέχλεισε τὰς ϑεραπαινίδας ἐν τοῖς δώμασιν μηδεμίαν αὖ- 

ταῖς ἐάσασα ἔξοδον" τότ᾽ οὖν͵ αὐτοὶ ἀνεχόμιζον περιχεφαὰ- 

λαίας, ἀσπίδας τε, καὶ δόρατα ὀξέα, τῆς ἀθηνᾶς προϊούσης 

ἐν λύχνῳ χρυσῷ, χαὶ φχινούσης αὐτοῖς ἀφανῶς" ἐφ᾽ ᾧ Τὴ- 

λέμαχος ἐκπλαγεὶς, φησὶ τῷ πατρί. Πάτερ, μέγα τι θαῦμα 

δοκῶ μοι ὁρᾷν. αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς" οἵτε γὰχο τοῖχοι ἅπαντες 

τῶν δωμάτων, αἵτε. μεσόδ μοὶ αὗται, αἵ το δοκοὶ αἵδε, καὶ 

κίονες ὑψηλοὶ, πάντα σελαγίζεται ἀδήλῳ φωτί τί οὖν ἂν 

εἴη τοῦτ᾽, εἰ μή τινος θεοῦ ἄνωθεν παρουσίὰ; 

ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα" ἔχ᾽ ἀτρέμας δύ γ᾽, ὦ τέλνον, 

βαδὲν πολυπραγμονῶν περὶ τούτου" δίκη γάρ ἐστι θεῶν τῶν 

τὸν οὐρανὸν χκατοϊχούντών᾽ ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν ἴθι νῦν καθευδή- 

σων᾽ ἐγὼ, δ᾽ ἀπολειφθεὶς ψιόνος ὧδε, τάς τε θεραπαίνας ἔτι 

πείῤῥδομαι ἐρεθίσαι, καὶ τὴν σὴν μητέρα οὐχ ἧττον, ἐφ᾽ ᾧ 

ὁδυρομένην πυθέσθαι μου, ὅσα οἶδα πεπονθὼς ἐν τῇ πλάνῃ. 

"1. δτδιοα σοῖς ἂὖ ΠΟῸΝ ὡὐτν μ σδα 

προθλωσχίμ εν) οὗ συγχωρεῖς πριέναι. 47. ἀεργὴν] ἅ διργν» ἀργόν. “5. Χοί- 

νικος] τροφῆς, ἐκ τοῦ μέτρου χαὶ τὸ μετρούμενον. χῳ. ἀπτ Ἐρος] οὐ χενὶ 

ὁ λόγος ἐῤῥέθη, 30. Ναι:ταύντων]} ἀντὶ τοῦ παθητικεῦ ναιεταομένων 

ἕμπες πάντως, ὅλως. --’ Μεσέδμαι) τὸ μεταξὺ τῶν κιόνων διάστ σι ς 



:ο ἸΗ͂Σ ΟΜΗΡΟΥ͂ 
τᾺ 

ὡς φάτο" Τηλέμαχος δέδιε ἐκ μεγάροιο βεθήκει 

Κείων ἐς θάλαμον, δαΐδων ὕπο λαμπομενάων, 

ἔνθα πάρος κοιμᾶθ᾽, ὅτε μὴν γλυχὺς ὕπνος ἱκάνοι" 

ἔνθ᾽ ἄρα καὶ τότ᾽ ἔλεκτο, χαὶ ἐῶ δῖαν ἔμιμνεν. ο 

αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείποτο δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 

Μνηστήρεσι φύνον σὺν ἀθήνη μεομιηρίζων. 

ἦι δ᾽ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια 

ἀρτέμιδε ἰκέλη, ἠὸ χρυσέῃ ἀφροδίτη. ; 

τῇ πὰρὰ μὲν χλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ ἔφιζεν , 58 

Δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ" ἥν ποτὸ τέκτων 

ποίησ ἰκμάλιος, χαὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκεν, 

Προσφυέ' ἐξ αὐτῆς, 69᾽ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶχφ» -τ τ. 

ἔνθα χαθέζετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια. ὶ 

ζλλθον δὲ διμωαὶ λευχώλενοι ἐκ μεγάρθιο. θο 

Αἱ δ᾽ ἀπὸ μὲν οἴτον πολὺν ἥρεον, ἠδὲ τραπέζας 

᾿ 
καὶ δέπα, ἔνῆεν ἄρ᾽ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον" 

ι 

Πῦρ δ᾽ ἀπὸ λαιμπτήρων γανα άδις βάλον: ἄλλα δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν 

Νήησαν ξύλα πολλὰ, φόως ἔμεν", ἠδὲ θέρεσθαι; 

ἡ δ᾽ ᾿Οδυσσῇ ἐνένιπτε Μελανθὼ δεύτερον αὗτις",- 65 

Ξεῖν᾽, ἔτι χαὶ γῦν ἐνθάδ᾽ ἀνιάπεις διὰ νύχτα 

’ πάν ς ᾿ ’, ΠΝ ἐν 

Δινεύων κατὰ οἶκον, ὑπιπτευσϑὶς δὲ γυναῖκας ; 

᾽»" - 
" , 

ἀλλ᾽ ἔξελθε θύοαζε,, τάλαν »χαὶ δαιτὸς ὄνησο" 

- , τ «. 

ἦι τάχα χαὶ δαυλῷ βεύλημένος εἶσθα θύραζε. 

“- Τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπύδρα ὑτῖν προσέφη παλύμμητ , ᾽Οδυσσεύς" 

Δαιϊμονίη, τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις χεχοτηότι ἀνα 0 

ἦτ ὅτι δὴ δυπόω, κακὰ ὦ δὲ χροὶ
 ἀὐλως εἴλαι, 

Πτωχεύω δ᾽ ἀνὰ δῆμον; ἀναγχαίη γὰο ἐπείγει. 

Τοιοῦτοι ἘΤΟΧΟ: χαὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασιν. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ ποτε οἶκον ἐν ἀνῇρώποισιν ἔνσιο" Α͂ Ζ σ: Ἢ “9 ΌΝΗρ, 

λζιος ἀφνειὸν καὶ πτλλάχν δόσχον ἀλνήτῃ [ νῇ ὰς Ὁ 



ΟΛΔΥΣΣΗΙ͂ΑΣ ΤἸ. ἘΞ 

ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, ἐξήει Τηλέμαχος χουν ησόῤιενος 

εἰς τὸν θάλαμον, δαδῶν ἔτι ὑπολαμπουσῶν,, ἔνθ᾽ αὐτῷ ἔθος 

ἣν κοιμᾶσθαι, ὁπότε νυστάζοι τοῦ δὲ ᾽Οδυσσέως ὑποτολυ- 

πεύοντος οὶν τῇ ἀθηνᾷ τοῖς μνηστῆρσι τὸν ὄλεθρον΄, κατήει 

Πηνελόπη ἄνωθεν ὁμοία ἀρτέμιδι χαὶ τῇ χρυσῇ ἀφροδίτγ, 

ὑπὸ γυναικῶν περιεστοιχισμόνη" ὡς δὲ ἐτέθη θρόνος αὐτῇ 

δινωτὸς παρὰ τῷ πυρὶ; ἔνθ᾽ εἰώθει καθέζεσθαι, ἐλέφαντι 

ὅλως καὶ ἀργύρῳ χατεσχευχσ μένος » ξογον τοῦτο ἰχμαλίου 

τοῦ δημιουργοῦ, καὶ ὑρῆνυς "αὐτῷ προσφυὴς; χωδίου ἐπιθε- 

θχημένου, ἐκάθισεν ἡ βασῶὰς ἐπ᾽ αὐτοῦ, τῶν δὲ θεραπαινῶν 

ἄλλαι ἄλλη ὑπηρέτουν σπουδῇ, τά τε οἴτα, ἀναίρουσαν,. τρά- 

πεῖάςτε, καὶ ἐκπώματα, ἔνθ᾽ οἱ ἀλαζόνες ἐκεῖναι. καθήμενοι, 

εὐωχοῦντο" χαὶ τὸ πῦρ ἐχσείσασαι τῶν λαμπτήρων ») χαὶ 

ἕτερα ξύλα ἐπιτιθεῖσαι, ἐφ᾽ ᾧ φῶς θ᾽ ἅμα χαὶ θέρμην. γενέ- 

σθαι Μελανθὼ δὲ μόνη ἐνέπιπτεν αὖθις μόνη τῷ ᾽οδυσσεῖ, 

ξένε, λέγουσα γ ἔτι χαὶ νῦν διχμένεις ἐνταῦθα, περιϊῶν ἐν 

Ὶ ἐπὶ 
. 

νυχτὶ, καὶ πολυπραγμονῶν περὶ τῶν γυγαιχῶν ὅ,τι χαὶ δρῷεν; 

οὐκ ἀπαλλάξῃ τὴν ταχίστην, ἀγαπῶν, οἷς τυγχάνξις ἐμφά- 

γὼν ἐνταυθοῖ; ἣ ἐθέλεις ἐξιέναι, κατεαγὼς τὸ χρανίον τῷ 

δαυλῷ ἐκεινοῦ; 

᾽Οδυσσεὺς δ᾽ ἐμβλέψας ὑπόδρα, δαιμονία, ἔφη ) τί ποτὸ 

παθοῦσα μαΐνῃ αὐ ἐπ᾿ ἐμέ ; ἢ ὅτι οὐχ ὁρᾷς με
 γεώτερον ὄντα 

καὶ πιμελέστερον ,. φλαῦρα θ᾽ αὕτως ἠμφιεσμένον , χαὶ πρὸ- 

σαιτοῦντα, ὃ πτωχοῖς τε χαὶ πλανήταις ἐπιτηδεύειν ἀνάγχη; 

τ “ 3 - ᾿ ΄ Ὁ 

ἀλλ ἴσθι, ὅτι ἦν ὅτε χἀγὼ ἦν πλούσιος ἐν ἀνθρώποις, ἀγύρ- 

" 7 ᾿ μ᾿ ἐ 

καις, ὅτου ποτέ τις τυγχάνεις δεόμενος, πᾶσι μεταδιδούς" 

ὌΝ ΦἔΠΕΨ Τὰ
 πιεοτν 

Δινωτὴν τετορνευμένην. δτ. ἀπό... ξρεον)] ἀνήύφουν. θα... Δέπα) τὰ δίπατα 

ποτήρια. 64. Θέρεσθλι) θέρμην ποιεῖν. 68. Δαιτὸς ὄνησ0] ἀγάπα, οἷς ἐφα- 
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.4 ΤῊΣ ΟΜΠΗ͂ΡΟΥ 

Τοίῳ, ὁποῖος ἔοι, χαὶ ὅτευ χεχρημένος ἔλθοι" 
- ΄ 

.) ἦσαν δὲ διμῶε; μάλα μυρίοι, ἄλλα τε πολλὰ, 
Οἷἶσίν τ᾽ εὖ ζώουσι, χαὶ ἀφνειοὶ καλέονται. 
ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων (ἤϑ9ελε γάρ που) 8ο 

- “ 
- “ἡ ἢ ᾿ Τῷ νῦν μήποτε χαὶ σὺ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσης 

" “ιν»" [} ζ ᾿ ἀγλαΐην, τῇ νῦν γε μετὰ δμωῇσι κέκασσαι 
Μή πώς τοι δέσποινα χοτεσσαμένη χαλεπήνη, 

δ τ ἧ ̓ Οδυσσεὺς ἔλθη: ἔπι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα. 
: 5 Μμ Ἑὶ δ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλωλε, χαὶ οὐχέτι νόστιμός ἐστιν, [ν] 

᾿Αλλ᾽ ἤδη παῖς τοῖος ᾿Απόχχωνός γε ἕκητι, 
"Τηλέμαχος" τὴν δ᾽ οὔτις ἐνὶ μεγάροισι γυνανκῶν, 
Λήθει ἀτασθάλλουσ᾽" ἐπεὶ οὐχέτι τηλίκος ἐστίν, 

ὡς φάτο" τοῦ δ᾽ ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια" 
᾿Αμφίπολον δ᾽ ἐνέν:πτεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 90. 

7 ΄ Ν ᾿ Πάντως, ἢαρσαλέη, κύον ἀδδεὲς, οὔτι με λήθεις 
΄ » Δ - τω ᾿ ΄,“Ν ἔρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ χεφαλῇ ἀναμάξεις. 

Πάντα γὰρ εὖ ἤδησθ᾽; ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς, 
ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν 
Ἀμφὶ πόσει εἴρεσθαι" ἐπεὶ πυχινῶς ἀχάχημαι. 95 
Ἶ . 

- » Ἡ ῥα καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν. 
. 

΄ -» ᾿ ΤῊ “Ἢ Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον χαὶ κῶας ἐπ αὐτοῦ, 
Ὁ ᾽ν Ν » “9 4 Ὄφρα καθεζόμενος εἰπὴ ἔπος, ἠδ᾽ ἐπαχούση 

ὁ ξεῖνος ἐμέθεν" ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι. 
ὃς ἔραθ᾽ - ἡ δὲ μάλ᾽ ὀτραλέως χατέθηχε φέρουσα τοῦ 

͵ ,» Κα φως δα, οὖ δίφρον ἐὔξεστον, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ χῷῶας ἔδαλλεν» ; 
Ἔνθα χαθέζετ' ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς. 
Τοῖσι δὲ μύθων ἢ δχβ περίφρων Πυνελόπεια" 

μι. δι Θιώ) "ἐδ οὺ ΓΕ Ν ἼΣ ΤΆ , 
εἰμι διχσάλλει δ αὐτὴν εἰς ἀφίλγειλν, 82, ληραΐνν] τὸ ἐπν χὰ 

ΓὙ 



ὈὉΔΥΣΣΕΙᾺΣ Ὁ. ι3 

οἰκετῶν δὲ πλῆθος χαταλέγειν , καὶ τἄλλα, ἐφ᾽ οἷς ἀγλαϊζό- 

μένοι, εὐδαιμονοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, ἐπιλείψει με ὁ χρόνος 

ἀπαριθμοῦντα᾽ ἀλλὰ Ζεὺς πικρῶς ἐμπεσὼν, κατέστρεψε 

πάντα’ χρὴ τοίνυν λαίσε δεδιέναι, μήποθ᾽ ἡ δέσποινα, χαλϑε- 

πήνασα ἐφ᾽ ὅτῳ δήποτε, ἀφέλῃ σε τὸ ἀξίωμα τοῦτο, ᾧ 

αὐχεὶς τῶν ἄλλων γυναικῶν ὑπερφέρειν" ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ᾿ 

αὑτὸν Οδυσσέχ, μήποθεν ἔλθη αἴφνης" οὐ γὰο πάμπαν 

αὐτῷ ἡ νύστος ἀπέγνωσται" εἰ δὲ χαὶ θοῖμεν πᾶσαν ἀρθῆναι 

ἐλπίδα τοῦ ἐκεῖνον ἀφίξεσθαι, ἀλλὰ Τηλέμαχός γ8 αὐτὸς 

πάρεστιν ὅμοιος τῷ πατρὶ δι’ ἀπόλλωνα’ ὃν μηχέτι νήπιον 

ἤδη ὄντα, οὐδ᾽ ἂν μία τῶν γυναικῶν λάθοι, ἀτάσθαλα 

πράττουσα. 

᾿Αχούσασα δὲ ταῦτα ἡ Πηνελόπη, ἐπετίμησεν ἰσχυρῶς τῇ 

θεραπαινίδι, κύον ἀναίσχυντε, μὰ τρα οἷα δρᾷς" οὖ γὰρ 

ἄν μὲ “λάθοις, κατάσκοπα πο ττουσα΄ εἰδοῦσα γὰρ» ὡς 

ἐμοῦ αὐτῆς ἐπακούσασα τοῦτο, ὡς ἔμελλον ξυμδαλοῦσα τῷ 

ξένῳ, πεύσεσθαι π παρ᾽ αὐτοῦ, εἴτι εἰ δείη περὶ ᾽Οδυσσέως; 

οὗ τῷ πόθῳ τήκομαι τὸν ἅπαντα χρόνον, ἔσπευσας ἐπιχκα- 

ταδῆναι" ἀλλ᾽ ἴσθι ὅτι τῷ ἰδίῳ αἵματι ἔση τοῦτο ἀπομεμα- 

γυῖα. Εἶτα φωνήσασα Ἑλρυνόμην, ἴθι οσύγ᾽, ἔφη, ἄρα σα δίφ- 

ρον τινὰ ἐπιδεθχηυιένον χωδίῳ, θὲς ᾧδε τῷ ξένῳ ἐπιχαθεσ- 

θῆναι" βούλομαι γὰρ εἰπεῖν τε, καὶ ἀκοῦσαι πολλὰ παρ᾽ αὐτοῦ. 

Ταῆτα δ᾽ εἰπούσης αὐτῆς, σπεύσασα ἡ ἀμφίπολος πγρέ- 
Ἢ 3 - , “ 

θηχε αὐτῷ δίφρον, καὶ κώδιον ἐπ᾿ αὐτοῦ ἐπέδαλεν ἐνεγχοῦ- 
᾿ - -" ἈΝ ων δ ε 

σα, ἐφ᾽ οὐ καθῆστο ὁ θεῖο; Οὐυσσεύς" πρὸς ὃν ἡ Πηνελόπη ὁ 

ἦρξε λόγο» τοιοῦδε' Ξένε" τοῦτο γὰρ δεῖ σε πρῶτον ἐρέσθαι: «τὶ Ὁ 

Ἴωμα. -- Κίέκασσαι) χεκύσμιησαι, ἃ προῦχεις. 86. ἀπύλλωνος ἔχυτι 

τὸ κουροτρόφον εἶναι τὸν θεύν, 95: ἀναμάξει,} ἀπομόρξεις; ἀποπὸύ 



τῇ ΤῊΣ ΟΜΗΡΟΥ 

Ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή" 

Τίς; πόθεν εἷς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοχῆτς; τοῦ 

Τὴν δ᾽ ἀπχμειθόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

ὦ γύναι, οὖκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ᾿ ἀπείρονα γαῖαν 

Νεικέοι᾽ ἦ γάρ σευ χλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει" 

ὥστε τεῦ ἢ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅστε θεουδὴς 

ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰρθίμοισιν ἀνάσσων, 

Εὐδικίας ἀνέχησι" φέρησι δὲ γαῖα μέλαινα 

Πυροὺς καὶ κριθὰς; βρίθησι δὲ δένδρα καρπῷ, 

«τίκτει δ᾽ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχει ἰχϑῦς, 

ἐξ εὐηγεσίης" ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

τῷ ἐμὰ νῦν τὰ μὲν ἄλλ μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ: 
«1 

μηδ᾽ ἐμὴν ἐξερέοινε γένος χαὶ πατρίδα γαῖχν, 

Μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσης ὀδυνάων, 

Μνησαμένῳ" μιάλα δ᾽ εἰμὶ πολύστονος" οὐδό τί με χρὴ 

οἴχῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γούωντά τὲ, μυρόμενόν τε 

Υϊσθαι" ἐπεὶ κάκιον πενθήμενχι ἄκριτον αἰ ῖὮἢ. 140 

Μήτις μοι δμωῶν νεμεσήσεται, ἠὲ οὐγ᾽ αὐτὴ, 

φῇ δὲ δαχρυπλώειν γ βεδαρηότα μὲ φρένας οἴνῳ, 

τὸν δ᾽ ἠνμείδετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελύπειχ" 
᾿ τ 

ι: “ Νς "" ον ΖΞ, ὍΣ ὁ» , 

Ξεῖν᾽, ἦτοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν, εἰδὸς τε, δέμας τὰ 

χα 5 
ἤλχεσαν ἀθάνατοι, ὅτε ἴλιον εἰσανέδαινον 

λἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ᾽ ἐμὸ; πόσις ἦεν ᾿Οδυσσεύς" 

Εἰ χεῖνός γ᾽ ἐλθὼν, τὸν ἐμὸν βίων ἀμφιπολεύου» 

Μεῖζον χαὶ κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω. 

Νῦν δ, ἄχομαι: τόσα γώρ μοι ἐπέσσευεν χαχὰ δαίμων. 
Ἶ Ἵ Ι 
Ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπιχοχτέουσιν ἄριστοι» 

: γος, 

προλέγει δ᾽ αὐτῇ, ἃ ἤμελλε πείσεσθαι. τοβ Νειχέοι]) φιλονείκοίξ α 
ι 

καὶ ἀρετῇ᾽ ἢ ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ χοκολογοίη. τοο. ὥστε τοῦ ἢ ὁ σι λές 
“" 



Οὐ ΣΦ Σ ΒΊΑΣ τὶ 1 

τ ᾽ - 4 

ἄγε δὴ εἰπέ μοι, τίς ; πόθεν εἷς ἀνδρῶν, πόθι τοὶ πόλις, δὲ 

τοχῆες ; ἣ 
. ὦ - ψ ᾿ “ὦ 

ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα᾽ γύναι; οὐκ. ἐσθ᾽ ὅς τις τῶν 
͵ ᾿ ᾽ ᾿ν -“ ἁπάντων ἀνθοώπων οὐκ ἂν ἐπ᾽ ἀρετῇ σε θαυμάσειε" σοῦ γὰρ 

ἡ δόξα καὶ τὸ κλέος ἀφικνεῖται, μέχρις οὐρανοῦ ἀςερόεντος, 
Η - - Χ - 
ὥσπερ χαὶ τὸ βασιλέως, ὃς πολλῶν ἄρχων, φυλάττει τοῖς 

“ὦ 9. » “Ὁ -" 

ὑπηκόοις τὰ δίκαια" φέρει δὲ ἡ γῆ ἐπ᾽ αὐτοῦ σῖτον πολὺν 
, ἐξ - »» Ἣν 

καὶ κριθάς" βρύει δὲ τὰ φυτὰ τῷ χαρπῷ' αὔξονται δὲ τῇ 

γεννήσει τὰ ποίμνια᾽ θάλασσα δὲ ἀφθόνους παρέχει ἰχθῦς" 

χαὶ πάντ᾽ ἐπιῤῥεῖ, ὡς ἀπὸ τοῦ χέρως τῆς ἀμαλθείας ἐκ τῆς 

εὐνομίας, ὥστε πάντας ἀνθρώπου; εὐδαιμονεῖν: διό σε τὰ 

μὲν ἄλλα ἐρέσθαι με οὐθὲν ἂν χωλύοι" τοῦτο δὲ μόνον φύ- 

λαξαι, ἐμοὶ κεχαρισμένα ποιοῦσα, γένους τοὐμοῦ μὴ μνη- 
“.Ἅ ἃ ᾿ . Η͂ »᾿ ᾽ αἷς ἃ ΟΠ ΣῪ ὉΌΝΝ, σθῆναι" οὐ γὰρ μιχρὸν τοαῦμ᾽ ὠἀναξανεῖς ἐν ἐμοὶ ἐκείνου 

μνησθεῖσα πρός με, καὶ τὰ δάκρυα ἕτοιμά ἐςι τῶν ὀφθαλμῶν 
»- -. Ὅν, οἶδ - “, ν ᾿ » “ ΦΨσν ἂν 

ἐκρυῆναι" τί οὖν δεῖ με ξένον γε ὄντα ἐν οἴκῳ τῶ σῷ ὧδ 

ὀδύρεσθαι ; ἔπειτα χαὶ ἄλλως αἰσχρὸν ἀεὶ φαίνεσθαι ὑπο- 
΄ ᾿ δέ ᾿ - » - Ν ΓΙ Νν 

στένοντα᾽ δέος γὰρ μήτις τῶν θεραπαινῶν, ἢ χαὶ σύγ᾽ αὐτὴ 

μεμψαμένη μοι, οὐχ, ὅπερ ἐστὶ, τῷ πάθει, ἀλλὰ τῷ οἴνῳ 

μᾶλλον ἀποδῶτε τὰ δάχρυα, 
“,) ΝΜ - -» Ὡ ον ΓΣ " » ὦ Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα' ξένε, τὴν ἐμὴν τοῦ σώματος ἀρϑ- 

τὴν ἀφεῖλεν ὁ Ζεὺς, ἐξ ὅτου οἱ ἕλληνες, με ὧν χαὶ ὁ θεῖος 

ὀδυσσεὺς, ἔπλευσαν ἐπὶ Τροίαν" εἰ δέ ποτ᾽ αὖθις ἐκεῖνος ἐλ- 

θὼν, διαχυβερνῴη μοι τὸν βίον, τοῦτ᾽ ἔμοι γε χλέος ἀλη- 

θές τὸ καὶ κάλλιον πάντως ἔσται" νῦν δὲ πολλῶν υοἵἱ χαὶ χα- 
ἊΝ , " Ἵ ,ΝὝ) ᾿ ν λεπῶν συμῥάντων χαχῶν, τήχομαι σφόδρα" οἱ γὰρ ἀπὸ Δου- 

“ 
Ὀασιλέως τινὸς" οὕτω δὴ παρῶχει ὁ ἢ, τατὶ Εὐδιχίας ἀνέχγαι) εὐπραγίσρ 

χαϊ δικαιοσύνας φυλάττῃ. ταΆ. ἐξ εὐηγεσίας] εὐαρχίας, παρὰ τὸ εὖ ἡγεῖσε 4 
ϑαι. - ἀρετῶσι] ἐν εὐδαιμονίᾳ διάγουσι. τὰς. ᾿"Νεμεσίσηται] μέμψήτας ἢ 2' 

π2.. Ἀαχρύπλῴειν] δαχρύωγ πλησθῆναι, εἴνῳ βεθαρυμένον, «34. ἡμήφα: 

"ἡ 



τό ΤῊΣ ΟΜΉΡΟΤ 

Δουλιχίῳ τε, Σάμιῃ τε, χαὶ ὑλήεντι Ζαχύνθῳ, 

Οἵ τ᾽ αὐτὴν ἰθάχην εὐδείελον ἀμφινέμονται, 

Οἵ μ᾽ ἀεχαζομένην μνῶνται, τρύγουσι δὲ οἶκον. 

Τῷ οὔτε χείνων ἐρπόζομαι, οὔθ᾽ ἱκετάων, 

Οὔτε τι χηρύχὠν,; οἱ διημιοεργοί ἔασιν" 135. 

αχχ ὀδυσῆ᾽ ποθέουσα φίλον, κατατήχομαι ἧτοο. 

Οἱ δὲ γέμον σπεύδουσιν" ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω, 

Φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευτε φρεσὶ δαίψων,, 

Στησαμένῃ μὴ ἱστὸν 7 ἐνὶ εγάροισιν ὑφαίνειν, 
Υ 

Λεπτὸν χαὶ περίμετρον" ἄφαρ δ᾽ αὐτοῖς μετέειπον' χή9 
“Ὧ 
«- 
ἣν δ Υ 

Κοῦδοι, ἐμοὶ ὌΡΗ ς, ἐπεὶ θάνε δῖος ὀδυσσεὺς,, 

Μίρνετ᾽ ὑκῳῦ Ὁ ϑῳ τὸν ἐμὸν γάμον, εἰσόχε φᾶρος 

ἐκχτελέσο,, ("ἡ σοὶ μεταβώνια γήρατ᾽ ὄληται, 

Λαέρτη ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μίν 

Μοῖο᾽ ὀλοὴ χαθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο" τὰ 

μτήτις μος κατὰ δῆμον ἀχαιϊάδων νεμεσήσην 

Αἴ χεν ἄτερ σπείρου χῆται πολλὰ χτεατίσσας. 

ἃ; ἐφάμην" τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 

ἔνθα χαὶ ἡμιατίη μὲν ὑφαίνεσχοην μέγαν ἱστὸν, 

ΝΝύχτας δ᾽ ἀλλύεσκον, ἐπὴν δχίδας παοαθείμην͵ .δο 

ὡς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ, χαὶ ἔπειθον ἀγαιούς" 

Ἂ ὅτε τέτολτον ἦλθεν ἔτος, χαὶ ἐπήλυθον ὦ ὧραι; 

Μιηνῶν φϑινόντων, περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη, 

Καὶ τότε δὲ με, διχ δμωὰς κύνας οὖκ ἀλεγούσας, 
᾿ τ. “- - 

ἘΕλον ἐπελθόντες, χαὶ ὁμόχλησαν ἐπέεσσιν. τὸν τῆς) ᾿ 
᾿ 5 " Γ»} Ἂ "ἢ ᾽ » 

ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα, καὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽, ὑπ᾽ ἀνάγχης. 

Νὺν δ᾽ οὔτ᾽ ἐχφυγέ Ξιν δύναμαι γάμον, οὔτε τιν᾽ ἄλλην, .-“---- 

μαι] φροντίζω, ἐπιστρέφομαι. τ35; ἀημίβερχϑν οἱ τοῖς ΟΣ 

τες, τή7. Σπείρ0}] ἱνταφίας σιδόγης. ἴδε δὲ ταῦτα κἂν τῷ ΒΝ! ὡς φΩΝ 



ὃΑΥΞΞΕΙ ἊΣ Ὗ. 1" 

4» “- ᾽ὔ “, 

λιχίου., Σάμὰν ἔξ, χαὶ Ζχλίνδου, χαὶ αὐτῆς τῆς ἰϑάχης ἰσχυ- 
, ν Ων δι» ΄ " ἊΝ “ θά 

εότατοι, ἄκουθάν με καὶ ἀποστρεφομένην τὸν γάμον ελθόν - 

τὲς τέίκεις κὐὐστ χαὶ τὸν οἶχον μγόρον υν δαπανῶντες" 

ἀνθ᾽ ὧν οὔτε ξένων ἀχὶ ἱκετῶν ἐπαΐω ᾿ οὔτε ἀηρύχων.; τού- 

τὼν δὴ τῶν δηυοσίων φροντίζω ὑπηρετῶν ὅτι δρῷεν, τῷ 

πόθῳ τοῦ ἐμαυτῆς ἀνδρὸς ἀεὶ τηκομένη, καὶ π- ὑπερ- 

τιθεμένη ἐκείνους" θεῶν γάρ τις, ὡς ἔοικεν γ᾽ ξ εὐνοίας, ἐνέ- 

θηκέμοι εἰς νοῦν, ἱστὸν ἐν τῷ οἴκῳ μὲ »βοὐδΝΗ , μέγα 

φᾶρος ὑφάναι" εἶθ. οὕτω προσελθοῦσα ἐκείνοις, ᾿μνηστῆς 

ρες) ἔφην, ἐμοὶ; ὠδυσσέως ἤδη ἀποχωλύτος. ἔχετ᾽ ἀτρέ: 

μᾶς, πάνυ 5 δέομαι, παυσάμενοι βιυχοὸν τὸν ἐ ἐμὸν κατασπεύ- 

δοντες γάμον, τέως ἂν τὸν ἱςὸν ἐξυφάνω, ἐντάφιον τοῦτο Λαὲρ- 

τίῳ τῷ γεγηριρκότι, ἐπειδὰν τῷ χρεὼν λεϊτουργήση; ἐδόμιενον, 

ἵνα μήτε νήματα τάμιὰ ἀπόληται μάτην, μήτεςξῶν  λλοινίδ ὧν 

τις γυναικῶν, ἰδοῦσα Λαέρτην, ἄνδρα. τοιοῦτον. ἐν πλουσιω- 

τάτοις γεγενημένον, κείμιενογ. ἄνευ σπείρου, -χαταμέμψη- 

ταί με. Τοιούτοις οὖν μοι λόγοις ὑπερ τιθεμένη, αὐτοῖς “ τὸν 

γάμον, ἐπείθοντο" ἐγὼ δ᾽ ἐν τούτῳ, ὅσον τοῦ, φάρους, ἐξειρξ 

γαζόμοην τὴν ἡμέραν, τρῦτο νυχτὸς διχλύουσα, ἐς- τρίτον 

ἔτος ἐγενόμην, οὕτω ὃ: νι αμῦ, ΜΗΡΗΝ ἐχείγους" ὡς δὲ τοῦ. τς 

τάρτου ἐπέδημεν, τῶν ἡμερῶν ἀεὶ παρε ἐρχοι ομένων ,προδουσῶν 
μὲ τῶν ΣΈΟ, ἐφωράθη. τὸ πῤᾶγρια, ὅπως ἔσχε" γὲς, ὶ 
νόμενον᾽ χαί μοι ᾿ἐπελθόντες, πολλοῖς λόγοις καθύήψαντο, βου 

“ ν᾿ 

πὐλρυβλνν οὕτως οὖν ἐκοῦσ᾽ ̓ἀξχουσὰ τότε. μὲν ὁ ἀπέληκα 
ΕἾ ΣΝ 

τέλος τῷ φ' χαὶ νῦν ἀμήγανος ὅλως ἐ ἐνημένῃ ὅτ᾽ ἐ τῷ ἔργα δ γεγρριμένος, ον 
ἀπάτην εὐπρόσωπον ἔτι πρὸς ἀνα(ολὴν ἐξ Ξευρίσχω, τῶντε 

.--Ὄ- ρ. ΄ρ΄΄΄“«οαοτοοροτεοΠ.Ξς-- Τῇ  ΤὀΤἌὀΈἷΠΘΘ6 ΉοΠ΄Π“Π΄Π΄6-5ὖ5-ὖῸὖῦᾷ ..΄. .,.,.......-.... 

Καὶ ἑξῆς. -- Πολλὰ χτεατίσας] χαίπερ πολλὰ χτυη σάμενος: τῆ: ἀμ 

τὰν ἡμέῤάνετιδο. ἀλίεσκον) ἀνέλυον. τϑς. Κύνα!]Ἱ ἀναϊσχύν τους, 

μίαν φροντίδα ἐμοῦ ποιουμένατ. τ55.,. Ἐὖλ:ν) ἐφώρασαν, αὖδ. πύ 

(ΤΟΜ. ς΄.) Ἅ 
᾿ 
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νὴ" « ω ᾽ “ μῆτιν ἔθ᾽ εὑρίσκω" μάλα δ᾽’ ὀτρύνουσι τοκῆες ὅ 

Γήμασθ᾽" ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοταν κατεδόντων, 
Γιγνώσχων" ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα τῦο 
Οἴχου χήδεσθαι, τῷτε Ζεὺς χῦδος ὀπάζει, 

ἀλλὰ χαὶ ὥς, μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐασί: 
Οὐ γὰρ, ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου, οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης: 

Τὴν δ' ἀπαμειδόμενο;, προσέφη πολύμητις ᾿Οδυδσεύς" 
ὦ γύναι͵ αἰδοίη, Λαερτιάδεω ᾿Οδυσξος; - : κ0 8 
Οὐχέ τ᾿ ἀποχλήξεις τὸν. ἐρμιὸν γόνον, ἐξερέουσα ". 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω". ἢ μέν μ᾽. ἀχέεσσί γε δώσεις 

Τιλείοσιν, ἢ ἔχοιναν “ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης 
Τὶς ἀπέησιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον, ὅτσον ἐγὼ νῦν; 

Πολλὰ βρατῶν ἐπὶ ἄστε᾽ ἀλώμενης, ἄλγξα πᾶσ) ογ' 170 

ἀλλὰ χαὶ ὡς ἐρέω, ὅ μ᾿ ἀνείρεαι, ἠδὲ ἀβταλλᾷ:. 

Κρήτη τις γαῖ: ἐστὶ, μέσῳ: ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, -- 

Καλὴ καὶ πέειοα; περέῤῥυτος" ἐν δ᾽ ἄνθρωπόν. “᾿ς 
Πολλοὶ, ἀξειβέσιοι, καὶ ἐννήζοντα πόληες ὦ 
ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη" ἐν μὲν Ἀχαιοὶ, ιηγ8 

ἐν δ᾽ ἐτεόχρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες, 

δωρίέες τε τριχάϊκες, δῖοί τε Πελασγοί" 

Ὑῆσι δ᾽ ἐνὶ Κνωσὸς, μεγάλη πόλις" ἔνθα τε; Μίνως 

Ἐννέωρος βασίλευξ Διὸς μεγάλου ὀαριστὴ, ν 
Πατρὸς ἐμοῖο πατὴβ, μεγαϑύμου Δευχαλίωνος.. 180 

Δευχαλίων δ᾽ ἐμὲ τίχτϑ χαὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα" 

ἀλλ δ᾽ μὲν ἣν νήεσσι χορωνίσιν Ποὺ δῶ" 

νεῖ γὰρ 5. τΌ3. Παλαιφάτου) τῆς πάλαι μυϑευομένης" ἦν γὰρ τῷ ἀγξῖῳ . 
δίῳ τῶν ἀνθρώπων αἱ γυναῖκες ἔτικτον ἐν σπηλαίοις καὶ τοῖς τῶν "δένδρων : 
κοιλώμασι" εἰώθασι νοίνυν λέγειν, ὅτι ἀπὸ δρυὸς ἢ πέτρας τὸ, «ταχράν (ἢ ᾧ) 
ὦ ἐστιν ἀγενεαλέγητον, τ08. Ἵ γὰρ δίκη) αὖτα τὰρ μεῖρα: δ μον 

Δ ς ΔΝ ιὦὔ ως 
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" ᾿ - Φ. γειναμένων πταροτρυνόντων, και τοῦ παιδὸς Τηλεμᾶ, ὀὺ, ἐφ᾿ 
ς ὁρᾷ τὸν οἶκον. φθειρόμενον, τηχομέγου τῇ λύπῃ" χαί γε 

εἰκότως" ὁ γὰρ νέος ἤδη φρονεῖ, χαὶ οἷός ἐστιν. οἴκου ποιήσα- 

᾿ 
ἰ 

σθαι ποόνοιαν" δῴη τοίνυν αὐτῷ ὁ Ζεὺς ἄξιον ἄρασθαι κλέος: 

ἀλλὰ σύγε νῦν καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων, ἄῃς μοι λέγε ἐν 

μέρει, τὸ σαυτοῦ ἐξηγούμενος γένος" οὗ γὰρ ἀπὸ δρυὸς, οὐδ᾽ 
ἀπὸ πέτρης, τὸ δὴ λεγόμενον, τ γχάνεις γεγενημένος. 

᾽Οδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα, σεζασμία, ἔφη γυνὴ ὀδυσσέως 

οὐχέτι παύσεσθαί μοι δηχεῖς, τοὐμὸν ἀναχρίνουσα γένος" 
ἐγὼ μὲν οὖν ἐρῶ σοι τοῦτο" τί γὰρ ὃν χαὶ πάθοι τις; ὁπότε 
φί ὕλος τις ὧν βιάζοιτο; ἀλλ᾽ ἴσθι φύγε πρλλῷ μοι μεῖζον ἐν- 

τεῦθεν τὸ πάθος ἐγγενησόμεγνον". εἴμαρται γὰρ, τοῖς. πολὺν 
οὕτω χρόνον τῆς ἑαυτῶν π᾿ τρίδος «ἀπαπλανημένοις, καὶ ἐκ 
πόλεως πόλιν ΠΣ πολλλ δὰ τοιαῦτα πάσχειν" ᾿ἔχλὰ 

χαὶ ὡς ἔν οὐχ ἄν σου γενοίμην τ παρήχοος" οὺ δὲ σύντεινόν 
μοι τὸ οὖς. Τιατρὶς μὲν οὖν ἔμοιγ: Κρήτη αὐτή ἐστι, νῆσος με- 
γάλη χαὶ εὐγειως καὶ πολυάνθρωπος ἐ ἐς τὰ μάλιστα" ὃ ἐν ἢ πό: 
λεις μὲν εἰσὶν ἐννενήχοντα᾽ γλῶσσα δὲ ὦ αὐτῶν ἄλλων ἄλλην 
τῶν μὲν, ᾿Αχαιῶν ὄ ὄντων" τῶν δὲ, Κρη τῶν ἰῤαγενῶν: τῶν δὲ, 
Κυδώνων: τῶν δὲ, Δωριέων, τριχῇ τούτων διαιρουμένων, καὶ 
τῶν Πελασγῶν' μεγίστη δ᾽ ἐν Τούτοις: πόλις, χαὶ τῶν ἄλλων 
πρωτεύουσα, ἡ Ἀνωσδὸς χλεῖζε ἔτάι εἶναι" ἐν ἡ Μίνως λέγεται 
βασιλεῦσαι; ἀνὴρ, ὃς ἐννέα ἔξη αὐτοῦ τοῦ Διὸς ἐτῦ: γχάνεν 
ἐπαΐων τὰ δίνιατα, παὴδ ὄντος τοῦ ἐμοῦ τρλζρα, Δευχοχίων- 
νος᾽ οὗ ἐγένετὸ ἡδοκνονν ἀλλ᾽ οὗτός μὲν: ᾧχετο σὺν ταῖς 

----- τ ὁ ὁ ὁ ὁόϑΘθονῦσέοἝ τ᾿" 

Ἐλὲς ον περὶ 
λὺν χρόνον ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἀποπλανωμένοι:, χη Πίει;Α] λιπαρή, τηθστ 

τ. 
““. 

ἐτεύκρητες] οἱ αὐτόχθονες. τ77. Τριχάϊκες) τριχῇ διαιρεθέντες, οἷ μὲ ᾿ 
(οιᾶν κατοικήσαντες, οἱ δὲ Πελοπόννεσον, οἱ δὲ Κρήτην. ἊΝ Ὑνίῳ 
λέγεται γὰρ. Μίνως ὁ Διὸς καὶ Εὐρώπυς δὲ ἐννεαοτίας ἀμιφικνεῖσθοι πρὸς 
τὸν πατέρα παιδιευθησόμενον, ὡς παρὰ συφιατοῦ τὸ δίοντα: διὸ καὶ, ἄφιο τιν 

ΒΕῪ :. - ᾿ - 
Ἄ 
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ὭὨχεθ᾽ ἄμ᾽ ̓ Ατρείδησιν" ἐμοὶ δ᾽ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων, 
ὁπλότερος γενεῇ" ὁ δ᾽ ἄρα πρότερος χαὶ ἀρείων. 

ἔνθ᾽ ᾿οδυτσῇα ἐγὼν ἰδόμην χαὶ ξείνια δῶχα. 
Καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἴς ἀνέμοιο, 
Ἰέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξασα Μαλειῶν' 
Στῆσε δ᾽ ἐν ᾿Αμνησῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης ᾿ 
ἣν λιμέσιν χαλεποῖσι' μόγις δ᾽ ὑπάλυξεν ἀέλλας. 
Αὐτίχα δ᾽ ἰδομενῆα μετάλλα, ἄστοδ᾽ ἀνεχθών" 
Ξεῖνον γάρ οὗ ἔφασκε, φίλον τ᾽ ἔ:εν᾿, αἰδοῖόν τα" 
τῷ δ' ἤδη δεκάτη, ἢ ἐνδεχάτη πέλεν ἠὼς 
Οἰχομένῳ δὺν νηυσὶ κορωνίσιν ἴλιον εἴσω, 
τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ᾽ ἄγων, ιὖ ἐξείνισσα, 

Ευδυχέως φιλέων, πολλῶν χατὰ οἶκον ἐόντων" 
Καὶ οἱ, τοῖς τ᾽ ἄλλοις ἑτύροις, οὐ ἅμ᾽ αὐτῷ ἕποντο, 
Δημόθεν ἄλφιτα δῶχα καὶ αἴϑοπα οἶνον ἀγείρας, 
Καὶ βοῦς ἱῤῥεύσασϑαι: ἵνα πληπαίατο θυμόν. 
ἔνθα δυώδεχα μὲν μένον ἥματα δῖοι ἀχαιοί: 

Εἴλει ὙΧρ Βορέης ἄνεμος μέγας, οὐδ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

Εἴα ἴστασῆαι" χαλεπὸς δέ τις ὥρορε δαίμων: 

Τῇ τρισχαιδεχάτῃ δ᾽ ἄνεμος πέσε" τοὶ δ᾽ ἀνάγοντο" 

"ἔσχε ψεύδεα πολλὰ λέγων , ὁτύμοισιν ὁμοῖχ᾽ 

Τῆς δ᾽ ἄρ᾽ ἀκουούσης ῥές δάχρυα, τήχετο δὲ χρώς. 

ὡς δὲ χιὼν χατατήχετ᾽ ἐν ἀχροπόλοισιν ὄρεσσιν; 

ἄντ᾽ κῦρος κατότηξεν, ἐπὴν Ζέφυρος καταλ εὐῃ" 

Τηχομένης δ᾽ ἄρα τῆς, ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες » »- τ Ἢ Ὡς τῆς τήχετο χαλὰ παρήϊα δαχρυχεούσης, 
Κλαιούξη; δὸν ἄνδρα παρήμενον" αὐτὰρ ὀδυσσεὺσ 

ὡ " γ» Π " Θυμῷ Δὲν γούωσαν ἑὴν ἐλέχιρε γυναῖκα, 

ι85 

100 

200 

ὅν ἢ- 
ἸἈγύμαγον μαθητὴν, διχαστὴν ἐν ᾧδου γεγέοδαι, τ87. Τιαραπλαγξαδοὶ 4. 
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ναυσὶν ἐπὶ ἴλιον, ἀπιὼν ἅμα τοῖς "Ἀτρείδαις, πρβαθύτερόςτε 

καὶ ἀρείων πολλῷ ἐμοῦ ὥν' ἐγὼ δὲ, ᾧ Αἴθων ἐστί μοι ὄνο- 
μα, ὡς νεώτερος ὑπολέλειμμαι οἴκοι" ἔγθα ξενίσας ὀδυο- 
σέα,, καὶ δῶρα ἐπέδωχα' τὸ γὰρ πνεῦμα ἐναντίον ἐπιγενό- 

μένον, παραγαγὼν αὐτὸν τῆς Μαλέας, χατήνεγχεν εἰς τὴν 

Κρήτην ἐν λιμένι χαλεπῷ παρὰ ἀμνηδῷ πρὸς τὸ ἄντρον 

τῆς Εἰλειθυίας" ἅμα γὰρ ἀπαλλαγεὶς τοῦ χειμῶνος, ἀνελ- 

θὼν εἰς τὴν πόλιν, ἐζήτει ἰδομενέα ; ξένον αὐτὸν καὶ φίλον 

καλῶν ἐν τοῖς μάλιστα' ὁ δὲ, ἐνδεχάτῃ, ἢ δωδεκάτῃ ἤδη 
, 

ἡμέρᾳ τῷ ι ἀπάρας σὺν ταῖς γαυσὶν ἐπὶ ὶ Τροίαν" τοῦτον 

οὖν αὐτὸς ἐπιτηδείως δεξάμενος, παρ ἐμαυτῷ καταλύσαντα, 

αὐτόν τ᾽ ἐξένησε φιλοφρόνως ; πολλῶν ἡμῖν ὑπαρχόντων, 

χαὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ σϊτόντε χαὶ οἶνον γ οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ 

βοῦς ἀπὸ χοινοῦ συναγείρας, ἐπέδωχα, ὅπως ἂν θύσαντε 
ἄφθονα ἔχειν ἐς κόρον" ἐκ δὴ τούτον βορέου κατέχοντος ἐν 

χειμῶνι χαλεπῷ, ὡς μιήδ᾽ ἐπὶ γῆς ἂν στῆναι βεβαίως, ἔμει-. 

γέν αὐτοῦ ἡμέρας δυωχαίδεχα' τῇ δὲ ὑστεραία καταστορέ- 

σαντος τοῦ ἀνέμου, ἀναχθέντες, ᾧχοντο ἐς τὸ πέλαγος. 

Οὕτως οὖν ᾽Οδυσσεὺς ὁμοιαληθῆ ψευδόμενος ἔλεγεν" ἡ δὲ 

καταῤῥεομένη ἐν τῷ ἀκούειν ταῦτα τοῖς δάκρυσι, κατετάχετο 

τὸ πρόσωπον, ὥσπερ ἡ χιὼν πολλὴ ἐπισωρευθεῖσα ἐν ὄρει, Νό- 

του ἢ Ζεφύρου ἐπιπνεύσαντος ὕστερον" ἐξ αὖ ποταμοὶ ἑξῆς πλη- 

μυροῦντες, κατεξανίστανται τῶν ὀχθῶν ἐπὶ τὰ πεδία" ᾽Οδυο- 

σεὺς δ᾽ ὁρῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα λυομιένην τοῖς δάχρυσι, συνέ- 

πάσχε μὲν τἄνδον, χαὶ συνήλγει τὰ μάλιστα" ἐπέμενε. δὲ 

ἐπὶ τοῦ σχήματος ἰσχυρῶς, ὡς σιδηροῦς, χατέγων τοὺς ὁφ- 

-“ᾷ--}ἀῴπἰὔππππ χε πικεοιαπαινεαπα ννννν σὐοὐνὐδευν οι συσον 

ποπλανήσασα αὐτὸν ἅμα κάμψαντα τὸν Μαλέαν. ἀχρωτύριον δὲ τοῦτ᾽ “δε 

Ἅλτου Πελοποννήσου. 197. Αγμιόθεν] ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, χοο, Εἴλει], δε ίο- 
φρερεν, ἐστενοχώρει, 03, Ἴσγεν] ἐκαζε, ἰνδάλλοτο, ἔτέχταινεν, ῥεο θᾶ: 

«Ἢ Ι 
Ι 
Ι 
ν᾿» 
᾿ 
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ὀφθαλμοὶ δ’ ὡσεὶ χέρα ἕστασαν, ἠὲ σίδηρος, 

ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι" δόλῳ δ᾽ ὅγς δάκονα χεῦθεν. 

ἢ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφἼη πολυδαχρύτοιο γόοιο, 

Ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειθομένη, προσέειπεν: 

Νῦν μὲν δή σε, ξεῖνέ Υ᾽, ὀΐω πειρήσεσθαι, τῇ 
Εἰ ἱτεὺὸν δὴ χεῖθι σὺν ἀντιθέοις ἑτάροισιν 

Ἐείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις. 

Εἰπέ μοι, ὁπποῖ᾿ ἄσσα περὶ χροὶ εἵματα ἕστο" 

Αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο. 

τὴν δ᾽ ἀπα-ιειθόμενος, προσέφη πολύμητις ὀδυσσεύς" 20, 

Ω γύναι͵, ἀργαλέον, τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα, 

Εἰπέμεν" ἤδη γάρ οἱ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶν, 

1 οὗ κεῖθεν ἔξη, χαὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης" 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἥτορ: 

Χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος ὀδυσσεὺς, 4.) 

Δυπλῆν" αὐτάρ οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυχτο 

Αὐλοῖσιν διδύμοισι" πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν" 

Υ προτέροισι πόδεσσι χύων ἔγχε ποικίλον ἑλλὸν., 
Ὶ 

Ασπαίροντα λάων: τὸ δὲ θαυμάζεσχον ἅπαντες, 
 ᾧῷ , ᾿ ᾽’ ᾿ ὡς οἱ χρύσεοι ὄντες, ὁ μὲν λάε νεῦρὸν ἀπάγχων, 0 

Αὐτὰρ ὁ ἐχφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιοε πόδεσσιν. Φυγ Ῥ 
λ 
ν Τὸν δὲ γιτῶν᾽ ἐνόητα περὶ χρυ": σιγαλόεντα; Ῥ 

ᾧ “᾿ 

, ᾿ ΄ - ΄ . Οἷόν τε χρομύοιο λοπὸν κάτα ἴσγαλέοιο 

Τως μὲν ἔην μαλαχύς" λαμπρὸς δ᾽ ἦν ἠέλιος ὧτ' 
Η ἃ ἘῊ με. ᾿ , - ΤΙ μὲν πολλαί Υ᾽ αὐτὸν ἐθησαντο γυναῖκες. 1 3.9. 

»ω. δέ ἐΚΥ, " Δ} Α ΖΚ -» . Ἄλλο θέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν 
ΡΝ ᾽ δ ᾿ ᾿ ᾿ 

Οὐκ ,»δι 7 ὃὲ τά 3 ἕστη τε ὶ φηΐ αἴχοθ᾽ ᾿ρδυσσεὺς ᾿ 
᾽ ΧΙ ᾿ 
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δαλμοὺς ἀπαθεῖς" οὕτω προσπονήσει τὸ δαχρύοντα φανῆναι 
διέφυγε. 

ΨΥ σὲ - Τρηνελόπη δὲ, ἐπειδὴ αὐτῇ ἅλις δαχρύων ἦν, ἥρζατο αὖθις 
" “- τ᾿ ΓΝ , λόγου τοιοῦδε. Νῦν μὲν, ὦ ξένε, βουλοίυην ἂν καὶ πείρᾳ μοι 

Ὁ ᾽ " « ΄ ὅ Ζ. δεῖξαι, εἰ ἀληθῶς, ὡς ὁ σὸς λόγος, ἐξέγισας ᾽Οδυσσέα, καὶ 
᾿ ὧν ὅ μυϑτῳ ὁ - . “᾽ν τοὺς αὐτοῦ ἑταίρους" ἄγε τοίνυν εἰπέ μοι πρῶτον, ὁποῖ᾽ ἅττα 

» ᾿ ᾽ Ψ ἢ Ὁ» " Α ψίτςς - Ἢ ἡμφίεστο' ἔπειθ᾽ οἷος αὐτός τε ἦν͵ καὶ οἱ αὐτῷ εἵποντο" ταῦτα 
μάλιστα βουλοίμην ἂν παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι, .Σ 

εἶ - ᾿" ᾿ " κ᾿ «ἡ Οδυσσεὺς δὲ πρὸς τοῦτα, τοῦτο μὲν, ὦ γύναι, χαλεπόνμοι 
κὃ διαδ, ν ὉΨν . “ ὰ -" - δὲ Ἴδη ἔστιν εἰκοστῷ ἔτει ἀχριύῶς πάντ᾽ ἀπομνημονεῦσαι" ὅσα ὃ 
ἂν ἐξῇ ἐν τοσούτῳ γεὲ χρόνῳ ἀναπολῆσαι, ταῦτ᾽ ἐρῶ’ τὸ δὴ ἐπι- 

ἮΝ ν᾿ " “ ςἡμότερον, ὧν διαμνημονεύω ἐκεῖνον φέροντα, χλαῖνα ἦν δι- 
πλῆ, πορφυρᾶ, ἁπαλὴ, περόνην ἔχουσα χρυσῆν, ῥαδδοτὴν, 
ποικίλην τοὔμπροσθεν μέρος" τὸ δ' ἕτερον, κύων ἦν, ἐλάφου 

᾿Ὶ κω « ν Α , ᾽ ᾿, Δ - -- νεύρὸν ποικίλον ὑπὸ ποσὶ χατέγων ἀσπαίροντα" ὃ εἰς θαῦμα 
ἉΨΕ λ ῃ ᾽ ’ τ -“ ἷ““ "»" ᾿] "- μ᾿ ὁ ᾿ ᾿ - ν ὯγΡ τοὺς ἡεωμένους,, ὅτι χρυσοῖν αὐτοῖν ὄντοιν ὁ μὲν ἀπῇγ- 
8 προσφύς" ὁ δὲ ἤσπαιρε, πειρώ ἐνὸς ἐχφυγεῖν᾽ ὑπὸ δ᾽ αὖ Ἅ5 προσφὺυς ᾿ἰσπαίβες περοιν δ υὴ 

τὴν χλαῖναν χιτῶνα ἔφερε λεπτὸν μὲν, ὅσον καὶ ὑμὴν κρο- 
ϑύου" λαμπρὸν δὲ χαὶ λευκὸν, ὡς ὁ. ἥλιος: ὃν πολλαὶ τῶν 

- οὼ Ν ἂ- . τῶι ν Ἀρησσῶν ἰδοῦσαι, ἐθαύμασαν. Ταῦτα δ᾽ οὖν οὐκ οἶδ᾽ εἴτε 
Ψ 4 ΄ “Ὁ "; Ν ΟῚ ἃ. οἴχοθεν ἐκπλεύσας ἐχεῖνος ἔφερεν, εἴτε καὶ κατὰ τὸν πλοῦν 

τ Πρ ΤΤὌὕ΄΄΄΄΄ ἫἪἋἝἢο Κ΄. ΄΄ΠΠἐἔἕἝ Ἕἔ ἝὮὋὮἴ΄..0. 

ρήμενον)] παρακαθήμενον" 418. Ταρφθὴ] ἐτέρφθη, ἐκορέσθη. 505. ὀΐω πειρή- 
σεσθαι} βούλομαι πεῖραν τῶν εἰρυμένων λαθεῖν παρά σου, εἰ ἀλγβῇ εἴρηταί 
σοι. 521. ᾿μφὶς ἐόντα] ἀποχωρησθέντα ἐχείνου. 537. Αὐλοῖσι] δυσὶ ῥάδδοις 
εὐδείαις, εἰς ἃ: κατακλείονται αἱ περόναι. χχβ8, Ἐλλδν] νερὸν ἐλάφου, αλοζ 

Αἄων] λαδὼν" ἐξ οὗ τὸ αέγω, λαμβάνω. δῆλον δὲ ἐχ τοῦ ἐπεμένου" ἐδῥωδ 

λέε νεδρὸν ἀπάγχων. 33. Λοπὲν] λέπυρον. --- ἰσχαλέοιο] ἰσχνοῦ, ξηκόδνυ, 
831, Τὼ] Δωριχῶς ἀντί τοῦ ὡς, οὕτως, 237. Οἴκοδεν] ἐντεῦθεν, ἀπᾷ 

ΕΝ 
᾿ 
! 



“ἢ ΤῊΣ ΟΜΗρΡροΣ 

ἧι τις ἑταίρων δῶχε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι, 
ἥ τίς που καὶ ξεῖνος: ἐπεὶ πολλοῖσιν ᾽Οδυσσεὺς 
ἔξσχς φίλος" παῦροι γὰρ ἀχαιῶν ἧσαν ὁμοῖοι. 410. 

᾿ Καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄο; καὶ δίπλακα δῶκα 
Καλὴν, πορφυρέην, χαὶ τερμιόεντα χιτῶνα" 
Αἰδοίως δ᾽ ἀπέπεμπον ἐυσσέλμου͵ ἐπὶ νηός. 

ν τις νον. Καὶ μέν οἱ χήρυς ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ 
,Ψ 

ἡ τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ. ΕΥ̓͂ 
᾿ 
“ἢ Ἑΐπετο" χαὶ τ 

Τυρὸς ἐν ὥμοισιν, βελανόγροοος, οὐλοχάρηνος" 
Εὐρυθάτης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσκε: τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων 
ὧν ἑτάρων Οδυσεὺς, ὅτιτοὶ φρεσὶν ἄρτια ἤθη. 

ὡς φάτο' τῇ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο, 
Σήματ᾽ ἀναγνούσῃ,, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ ᾿Οδυσσεύς,, αἤο, 
ἦι δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδαχρύτοιο γόοιο, 
Καὶ τότε μιν μύθοισιν ἀμειξουένη, προσέειπεν" 

- ΄ ᾿᾽ Νῦν μὲν δέ μοι, ξεῖνε, πύρος περ ἐὼν ἐλεεινὸ; 
΄ Ε “, Φ' Ὧι ΦΆ, οὧοἽ Ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι, φίλος τ᾽ ἔσῃ, αἰδοῖος τε; 

Αὐτὴ γὰρ τάδε εἵἴματ' ἐγὼ πόρων, οἵ᾽ ἀγορεύεις, 455, 
“ -ὐξας᾽ θαλάν:" οὐνην τ΄ ἐπέ λ Πτυτασ ἐκ θαλάμου, πε ὭνῊν τ ἐπέϑηχα φαεινὴν μ ) Υ̓ 

7 
,ὕ δὶ: " δ᾽ 2 « »ν» Κείνῳ ἄγαλμ᾽ ἔμεναι’ τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὗτις, 

"» Τι ᾿ ᾿ν Οἴκαδε γοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
᾿ " Τῷ ῥὰ κακῇ αἴσῃ χοίλης ἐπὶ νηὺς ᾽Οδυσσεὺς 

Ὥχετ᾽, ἐποψύμενος Κακοΐλιον οὐκ ὑνομαςτήν. αθο 
Τὴν δ᾽ ἀπαικειξόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς. 
γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος, 

Μηκέτι νὴν χρόα καλὸν ἐναίρεο, μιηδέ τι θυμὸν 
Τῆχε' 

᾿ ἰ [1 τἴο. εκ ἦν. 24-. Δίπλακ]) διπλοίδη, διπλῆν χλαῖναν, χγχ6. [: υἱ 
ΝῊ Ὅ! Ὦ»-Ξ 
Ὄχ, 

Ἶ 

ἵϑ 



ΩΝ “"» 
ΟΔΥΣΣΒΊΑΣ Ὗὶ 45. 

"δ 

τῶν. ἑταίρων τις, ἢ τῶν ξένων ἔδωχεν ὕστερον, πολλῶν, 

ὡς πολὺ τῶν ᾿ἄλλῳν Ἑλλήνων προφέροντι, φίλων, αὐτῷ 

ὑπαρχόντων" χαὶ γὰρ χἀγὼ ὅδ᾽ αὐτὸς ξίφος τε χαλοῦν, χαὶ 

χλαῖναν καλὴν, τ πορφυρὰν, χαὶ χιτῶνα δέδωχα καὶ ἐφαομόζοντα᾽ 

οὕτως ἔγωγ ̓αἰδούμενος μάλιστα, ἔπεμψα αὐτὸν εἰς τὴν ναῦν". 

εἵπετο, δ᾽ αὐτῷ κήρυξ πρεσξύτερος αὐτοῦ͵, ὡς ἐδόκει, ᾧ ἦν, 

ὄνομα Εὐρυδάτης, κυρτὸς τοὺς ὥμους, μελάγχρους, οὐλόθριξ" 

ὃς, ἅτε δὴ φρονήσει διαφέρων τῶγ ἄλλων, ἐτιμᾶτο μᾶλλον, 

ὑπὸ ᾽Οδυσσέως. 

Ταῦτα δ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ, ἔτε μᾶλλον͵ τὸ πάθος αὐτῇ κεχί- 

νηται, ἀναμνησθείσῃ τὰ σημεῖα ἐκεῖνα, ἃ ἀληϑῶς κατείρηχε;, 

αὐτῇ ὀδυσσεὺς" ὡς δ᾽ ἀπείρηκε κλαίουσα, ἔφη πρὸς αὐτὸν" μέ- 

χρι μὲν δεῦρ᾽, ὦ ξένε, ἐλεεινός μοι ἧς μόνον: νῦν δὲ χαὶ φίλος 

ἔση; καὶ τιμώμενος ὑπ’ ἐμοῦ τὰ εἰκότα᾽ αὐτὰ. γὰρ ταῦθ᾽, ἂν 

χκατέλεξας ἰδεῖν ᾽Οδυσσέως, ἐγὼ αὐτὴ ἐκ θαλάμου πτύξασα 
τ δὲδ ἈΚ Ω ἐνὶ " ΄, , ΑΝ, , δῇ “ Ω 

εν, εοωχα ποτ ἐχεινγῷ, τὴντῷ ππτουΝῊΝ ἐπέθηχα αγᾶλμα, 

᾿ ρα , . ᾿ Ν "" ᾿ κἡ Ψ΄' 4. Ν ΄ 

τὰ ἐσομένην" ἀλλὰ νῦν γ᾽ οὐχέτι μοι ἐλπὶς νοστήσαντα 

αὐτόνποτε ὑποδέζεσθαι" δαίμων γὰρ ἀλάστωρ, ὡς ἔοικεν, 

ἀπήγαγεν αὐτὸν, τὴν καχόπολιν πόλιν ἐκείνην ὀψό ὑβενον. 

ὀδυσοεὺ; δὲ πρὸς ταῦτα' σεδασμία γυνὴ τοῦ ᾽Οδυσσέως, 

μηκέτι στύγναζε, τὸ σαυτῆς οὕτω διαφθείρουτα κάλλος 

τοῖς δάχρυσι, καὶ τὴν χαρδίαν τήκουσα ἔνδοθεν" καὶ οὐ μει.- 
΄ “» λέ ΕἸ ν ΤᾺ ᾿ΨΡΣ ΤῊ ΞΡ δι δ, 

φομιένος ταυτὰ γο; ει γαρ Χαὶ γαχωντις ποτ ἀπολέσχαα 

.----- 

γυλος, ἣ ἁρμοστὴν μέχρι τέρματος, μέχρι τῶ, ἐσχάτων. 4.46. Τν;;.] στρογ" 

χυρτύς. 457. ἀγαλμα) κόσυος, ἐφ᾽ ὦ θα’ ὄντι: 4θο, Καχοΐλιον] ἀπε- ᾿ 

χϑείας τοῦτο σημιεῖον πρὸς τὴν Τροίαν’ ἧς οὐδὲ τοὔνομα ἀνέχεται πϑοιξνχίῖ, , 

διὸ οὐκ ὀνουιλαγὴν αὐτὴν εἴρηχε, κὉ. ἐναίρ 9:0) χατάφϑειρε. αθή. Νερέσι 

φῷῶμα!) μέμφομαι, γ0ὅ, ᾿ἀλλοῖον) ἄστονος λύγου ἄγου, 457. Θεαπρίοτζον» Β' ᾿ 

᾿ν»»" 
γι 
Κ΄: 



“Ὁ ΤῊΣ ΟΜΝΈΉ ΡΥ 

Κουρίδιον, τῷ τέχνα τέχη φιλότητι μιγεῖσα, 
ἣ ᾿οδυσῆ᾽, ὃν φασι θεοῖς ἐναλίγκιον εἶναι. 
ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον" 
Νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι, οὔδ᾽ ἐπικεύσω, 
ὡς ἤδη 'Οδυσῆος ἐγὼ πεοὶ νόστου ἄχουσα, 270 
ἀγχοῦ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ, : 
Ζωοῦ' αὐτὰρ ἄγει χειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ, 
Αἰτίζων ἀνὰ δῆμον" ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους 
ὔλεσε χαὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, 
Θρηναχίης ἄπο νήσου ἰών: ὀδύσαντο ἡὰρ αὐτῷ. 375 
Ζεύς τε χαὶ Ππέλιος" τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι. 
Οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυχλύστῳ ἐνὶ πόντω" 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ τρόπιος νεὺς ἔχθαλε χῦμ᾽ ἐπὶ χέρσου, 
Φανήχων ἐς γαῖαν, οἱ ἀγχίθεοι γεγάχσι)" 

οἱ δή μιν πέρι κῆρι θεὸν ὃς τι μήσαντο, ,8ο 
Καί οἱ πολλὰ δόσαν, πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ 
οἴκαδ᾽ ἀπήμαντον" καί χεν πάλαι ἐνθ δ᾽ ᾽Οδυσσεὺς 
Πην: ἀλλ᾽ ἄρα οἱ τύγε κέρδιον εἴσατο θυμῷ 
Χρήματ᾽ ἀγυρτάζειν, πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι" 
ὃς πεοὶ χέρδεα πολλὰ χαταθνητῶν ἀνθρώπων “9 

, : ΝῚ » ᾿ ᾿ “ν΄ Οἷδ᾽ ᾽Οδυσεύ;: οὐδ᾽ ἄν τις ἐρίσσεις βοοτὸς ἄλλος. 
“- ᾿’ ΄ ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθύσατο Φείδων" 

ἤ ᾿ πὰ ας ἀκ ον “νυ βνυς δὲ πρὸς ἐμ. αὐτὸν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴχῳ, τρις ἕξ 

ὌΝ, ᾿ " Ἄ. ὦ Νῆχ χ τειρύσϑαι, χαὶ ἐπαρτέας ἐμμιεν ἑταίρους, 
Π “ “- να δος Ε Οἱ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 209 

᾽ 
, 

“- 
ἀλλ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε" τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς 
ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον. δ μ “ Ἵ “«-", »Ἥ»ν ν» " γος, εν Και μοι χτήματ' ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείοατ ᾿σδυσσεύς χί 9»΄- , Ἂς Ϊ ν , Σ᾿ 7 ᾿ Καὶ νύκεν ἐς δεχάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόδφκοι" ΣΝ , Φ'Ι ,ὕ 

« Ὅτ Δ Τόσσα Οἱ: ἐν μεγάροις κειμήλιχ κεῖτο ἄνακτος. 



ΟΛΔΎΥΣ ΣΕΤΑΣ Τὶ “Αγ 

ἄνδρα, ὑφ᾽ ᾧ ἔτεχε, οὐκ ὀλίγον ὡδύρατο, ἧπού (ὃ ̓ δυροεῖ 
αὐτῷ, ὃν φασὶν ὅμοιον τοῖς θεοῖς γεγενῆσθαι, δὲπ' πλᾶ χρήζεις 
δάκρυα’ ἀλλά γε παυσαμένη τῶν γόων; πείθου μοι, ὅ μέλ- 

δῶ  ..λ, Ζ 1 " 414 » 3 » ΄ λω γῦν ἐρεῖν μάλιστ᾽ ἀληθὲς" ἐγὼ γὰρ ἐν Θεσπρωτοῖς πρῴην 
, ᾿ τω γεγενημένος ἤχουσα λεγόντων ὡς παρόντος περὶ αὐτοῦ, χαὶ 

Ν ᾽ πολλὰ κειμήλια ἄγοντος, ἃ ἔχει λαθὼν, παρ᾽ οἷς ἂν κα- 
ταλύοι γενόμενος" τοὺς μέντοι ἑταίρους ναυαγήσας, ἀπώλε- 

ν βλο ἷ ’ ΠῚ 3 λ ᾿ ν σεν ἅπαντας, ἀπὸ Θρηνακίας τῆς νήσου ἐπανιὼν, Διὸς χαὶ 
ν » » Ῥ Ὁ -“ ἡλίου, οὗ τὰς Οοῦς ἔσφαξαν ἐχεῖνοι, αὐτῷ ὁ ἀ μρεμίαν ἀνθ᾽ 

: ὦ Ε - » ἢ “ “ “ἤ ὧν ἐκεῖνοι μὲν ἀπώλοντο ἅπαντες σὺν τῇ νηῖ ἐν τοῖς ὕδασιν, 
Ὅν δὲ , - , »ν" ,“ αὐτὸς ὁὲ μόνος τῆς τούπιος ἐπιδὰς, ἐξέφυγε πλέων εἰς τὴν 
- ἘΠΥΝ ΄ γῆν τῶν ἰσοθέων Φαιάκων" παρ᾿ οἷς τετίμηται μεγαλοπρεπῶς, 

ὡς θεὸς, δῶρά τε πολλὰ λαύὼν, χαὶ πομπῆς παρ᾽ αὐτῶν 
ε ᾽ Ὡς Η “ ω Δ τ Ω .ι.Ν ς. -ος τυχὼν ἀσφαλοῦς" χαὶ πάλαι ἂν ᾧδ᾽ ἦν, εἰ μὴ ἄυεινον αὐτῷ ἡ- 

γεῖτο εἶναι, πολλὴν ἐχπεριελθὼν γῆν, συλλέγεσθαι χρή- 

ματα, ὡς ἀνὴρ ἀγαθὸς, καὶ πάντων ἀνθρώπων σοφίχ τε καὶ 
΄ ε ΕΥ̓, ι 9 ΦΝΥ 9 ΄ ᾿ ’ 

συνέσει ὑπερανεστηχὼς" χαὶ ταῦτ᾽ οἷδ᾽ ἀχούσας παρὰ Φεί- 
“,Ω» “" , ᾿ Ἀν , 4. 

δώνος τοῦ τῶν Θεσπρωτῶν βασιλέως" ὃς καὶ ὥμοσέ μοι ἐπ 

αὐτῶν τῶν σπονδῶν, παρεσχευασμένην τὴν ναῦν ὁρμεῖν ἐπὶ 

τοῦ λιμιένος καὶ τοὺς ναύτας ἐπὶ τοῦ καταστρώματος περιμέ- 

γειν τὸν Οδυσσέα, ἐφ᾽ ᾧ ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς φίλην πατρίδα 

γαῖαν" ἐμὲ δὲ τυχούσης νεὼς ἑτοίμης ἀνάγεσθαι δἰς Δουλί- 
ΩΣ ᾽ ἢ ᾿ ᾿ ἈΝ - 

χιον, προὔπεμψεν ἐπ᾽ ἐκείνης" ἔδειξε δέμοι χαὶ τὰ κτήματα 

πάνθ᾽, ὅσα ᾿Οδυσσεὺς ἦχεν ἄγων, ἱκανὰ ὄνθ᾽, ὥς γ᾽ εἰχάσαι, 
“εν ΄ ΥΘΕῚ τὰν ἐλ . “.)" καὶ ἕτερον ὁντινοῦν ἐς δεχάτην ἀπὸ ταύτης θρέψαι γένεαν 

Ν Η ΄ εἰδὴ» ᾽ ᾿νε το ᾿ ἊἋ δώ ὐδν , 

τότε δὲ τυγχάνειν ἔφη ἀπάραντα ἐς Δωδώνην χρησύμενον 

ἐμαί," .---ἘφἕἂᾶΨἕΨΦΨΦρ͵σΣσσΨοΨέοΨέἔέΨσΨὅὁ,ΨΝὄοὌοὌοΠΕΙΗΠ πο ο«ιο’ πἘοΔᾳἕΨἕΨΨΟΡΓτοἘἝἘΠ --“..“Πὄὔὄγοὔἰ.ςα'0ὃὕτοὦν 

" ν γΣ 4..«  ῃῬΜ ἴδε ταῦτα, ἐν τῷ Ξ, στίχ. ὅτ. χαὶ ἐξῆς 3.3" Μηινυνθάδιοι ὠχύμοροι, καὶ γ15 ͵ 

ταῦτα ὀφείλουσιν" εὖ ποιεῖν) ἵνα Ἀλέος ἢ αὑτοῖς πρὺς τοὺς ἐσημέγους. φυ δὰ 

τω 
5 
ἴ» 



ϑ ΤῊΣ ΟΜΗΉΡΟΥ 

Τὸν δ᾽ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο 
Ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακχούσαι, 
ὕππως νοστήσεις φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

ἤδη δὴν ἀπεὼν, ἢ ἄἀμφαδὸν, ἠὲ χρυφηδόν, 
ὡς; ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη 32οῦ 
ἄγχι μάλ"" οὐδ᾽ ἔτι τῆλο φίλων καὶ πατρίδος αἴης 
Δηρὸν ἀπεσσεῖται" ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω. 
ἵστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 
ἱστίη τ᾿ ᾿Οδυσῆος ἀμόμονος, ἣν ἀφιχάνω" 
ἦι μέν τοι τάδ: πάντα τελείεται, ὡς ἀγορεύω. 305 
Τοῦδ᾽ αὐτοῦ λυχάῤδαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεύς: 
Ἰοῦ μὲν φθίνοντος μηνὸς, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο, 

Τὸν δ᾽ αὗτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
Αἴ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη" 
Τῷ κε τάχα γνόΐης φιλότητά τε, πολλά τε δῶρα 310. 
Ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μιχχαρίζοι, 
ἀλλά μοι ὧδ᾽ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ. 
Οὔτ᾽ ᾽Οδυσσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς 
Τεύξη" ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημιάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴχῳ, 
Οἷος ᾽Οδυσσεὺς ἔσχε μετ᾽ ἀνδράσι», εὔποτ᾽ ἔην ὅδ5, εϑϑ ῆ, 

’ - ὐδῇ ἮΝ, ᾽ " ΄ Ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν, ἠδὲ δέχεσθαι. 
ἀλλά μιν, ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε, χάτθετε δ' εὐγὴν, 

7] 

Δέμνια καὶ χλαίνας χαὶ ῥήγεα σιγαλόεντα, 

ὥς χ᾽ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον ᾿ϊῶ ἵχηται. 
᾿ῶϑεν δὲ μάλ᾽ ἦοι λοέσσαι τε, χοῖσαί τε, 50 
ὥς χ᾽ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται, 
μενος ἐν μεγάρῳ" τῷ δ᾽ ἄλγιον, ὅς χεν ἐχείνων 
Τοῦτον ἀνιάζη θυμοφθόρος᾽ οὐδέ τι ἔργον 
ἐνθάδ᾽ ἔτι πρήξει, μάλα περ χεχολωμένο; αἰνῶς. 
Πῶς γὰρ ἐμεῦ οὐ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναιχῶν 3.5, 
ἀλλάιον περίειμι νόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν, - 
Εἴ χεν ἀθσταλέος, καχὰ εἱμένος, ἐν᾽ μεγάροισιν “ἐδ ἣν ̓ 
Δαυνν ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσι. 4.“ ΝΎΔΌΣ 

5 μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ, χαὶ ἀπινέα εἰδῇ, ἰ ; 
Τῷ δὲ καταρῶγται πάντες βροτοὶ ἄλγε οὐδ; τ 

“Ὁ 



ὉΛΥΥΨΕΙΊΑΣ Ἀὃ 

ἐκ Δροὸς τῷ Δῦ, ὁποτέρως χρὴ ἔχ τοσαύτης ἀποδημίας, 

φανερῶς, ἢ ἀφανῶς οἴχαδ᾽ ἐπανελθεῖν" ὡς οὖν ζῶντος 

αὐτοῦ χαὶ μϑνονοῦ παρόντος, χαΐ σϑ θλέποντος, γ' χαὶ προσ- 

φεγγομένου, οὕτω γνώμης ἔχε" καὶ εἰ (ούλει, αὐτίχα χαὶ 

ἔρκῳ σε πιστώσασθαὶ Θούλομιαι: ἴστω τοίνυν Ζεὺς ἘΡΕΤΕ ̓ 

θεῶν ἀπάντων ὁ ὕπατος ἑότία τὰ ὅδὲ ἢ ̓Οδυσσέως; εἰς ἦν 

γῦν τυγχάνω ἐλθὼν, ἧ μὴν ταῦθ᾽, ὡς εἴρηται, ἔσεσθαι πάν: 

κα, καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει ἐν ἔν καὶ νέα ἀφίξεοθκι ᾽Οδυσσέα: 

Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα Εϊὴ μοι ταῦτ᾽ ἀλιθ, ὦ ζένϑ, 

καὶ εἴση ἔπειθ᾽. οἵ σοὶ παρ᾽ ἐμοῦ ἔσται δῶρα ᾿χαὶ ταῦφ᾽᾿ ἐν 

φιλίᾳ πολλῇ, ὥστε δὲ περιδλέπεσθαι ὑπὸ πάντων" ἀλλ᾽ ἔ- 

μοιγ᾽ οὔτ᾽ ᾽Οδυσσεὺς; ὥςγ᾽ εἰκάσαι, δοχὲῖ πόρε ἀπονοστήσειν; 

οὔτε σύγε τεύξεσθαι πομπῆς παρ᾽ ἡμῶν" οἱ γὰρ νῦν ἐπιτάτ- 

τοντες οὐχ᾽ ὅμοιοι εἰσὶν ᾿Οδυσσεῖ" ὃς προθύμως τοὺξ ξένους 

δεχόμενος ἔπεμπε. ΝΟΥ δ᾽ ὑμεῖς αἱ ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε 

τοὺς πόδας τοῦ ξένου, καὶ ὑποστρώσατε αὐτῶ δέρματά τὰ 

καὶ χλαίνας; ἐφ᾽ ὧν ἀνεπαύσεται θαλπόμενος μέχρις ἂν ἴδη 

τὴν χρυσόθρῥονον ἢὼ ἀνιοῦδαν' ἅωυσ δὲ ἕω λούσατε αὖθις; 

χαὶ χρίσατ᾽. ἐλαίῳ, ὅπως ἂν ἔνδον δειπνοίη: μετὰ Τηλεμά- 

χουν; χαθήμενας οἴκου, αὐὶ οὗντις αὐτὸν ἐθελήθειε λυπῆσαι ἐφ᾽ 

ὅτῷ δήποτε, οὗτος οἰμόξας, τῆς ὑπαρχούσης. αὐτῷ λειτουῤβ9 

γείας ἀποχλεισθήσεται" τῶς γὰρ ἂν ἄλλος, ὃ ξένε, εἰδείης, 

ὅσον ἔγωγ᾽ ὑπερέχῶ τῶν ἄλλων συνέσει, μέχρις ἂν οὕτω πι: 

ναρὰ περιεσταλμένος, δι: ἢ παρ᾽ ἡμῖν; οἴσΠ χα γ45 ποὺ αὐτὸς 

ὡς τῶν ἀνθρώπων ὠκχυμόρων ὄντων ἅπάντων, ὃς μὲν ἂν 

αὐτῶν ἀπηνὴς ἦ χαὶ σχληρὸς; χαὶ ζῶν ἔτι, πολλῶν πρόφοςΣ 

ὄλεθρον ἴδιον ἐπισπᾶται χατάρας" χαὶ τεθνεὼ Ψῃ- {Ὁ 
θ φ... τὴν ΤΏΜΕΑ,, 

Ὁ» Ἐφεψιέωνται] χαθάπτονται, χαχολογοῦσι, 338. Νε σφισάμνν  ἀπεχὼβ 
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᾽ λωᾷ' ἀτὰρ τεθνεῷτί γ᾽ ἐφεψιόωνται. ἥπαντες., 
ἴδ: ὦ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ χαὶ ἀμύμονα εἰδῇ, 
Τοῦ μέν τε χλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσιν 
πάντας ἐπ᾿ ἐν δ πιο, πολλοί τέ νὰν ἐσθλὸν ἔειπον. 

τὴνδ᾽ ἀπαμειθόμενο:, προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 2335 
ἧ γύναι αἰδοίη, Λαερτιάδεω ᾽Οδ' υσῆος, 
Ἧτόι ἐμοὶ χλαῖγαι χαὶ ῥήγεχ σιγαλόεντα 
ἤχθεθ᾽, ὅτε πρῶτον. Κρήτης ὅρεχ νιφόεντα 
Νοσφισάμεην, ἐπὶ νηὸς ἰὼν, ΓΙῸΣ ἡρέτμοιο. ΜΙ 
Κείω δ᾽, ὡς τὸ πάρος περ ἀύπνους νύκτας ἴανον, 9740 
Πολλὰς γὰρ δὲ, γῤνκὸ; ἀεικελίῳ ἑνὶ κοίτη : 

ἄξσα καί τ' ἀνέμεινα ἐύθρονον ἠῶ δῖαν, 
Οὐδέ τί μοι ποδάγυπρα ποδῶν ἐπύήρανα θυμῷ 
Γίγνεται" οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡυιετέροιο 

Τάώων, οἵτοι δῶμα κάτα δρήστειρχι ἔασιν, 845 
Ἐὶ μή τις γοηῦς ἐστὶ παλαιὴ ῇ κέδν᾽ εἰδυῖα, 

ἥτις δὴ τέτληχε τόδα φρεσὶν, ὅσσα τ᾽: ἐγώ πέρ:: 
Τήνδε δ᾽ ἂν οὗ φβονέοιμι ποδῶν “ἁψάσθαι ἐμεῖο. 

Τὸν δ᾽ αὖτε: προσέειπε περίφρων: Πηνελόπειλ' 
Ξεῖνε φ' (λ᾽- οὗ γάρ πώ τις ἀνὴρ τρθπνυμένος ὧδε 250 

Ἑείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵχετο δῶμα' 

ὡς σὺ μάλ᾽ εὐφραδέως πεπνυμένα πάγτ᾽ ἀγορεύεις" 
ἔστι δέ μοι γραῦς, πυχινὰ φρεσὶ γήδε ἔχουσα, 
Ἢ κεῖνον δύστηγον ὁ ἐὺ τρέφεν, ἠδ᾽ ἀτίταλλεν, δὲ 
λεξαμένη ἄ μσο, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ, 355 
ΤΠ σε πόδας ς νίψει, ὀλιγηπελέουσά πὴρ ἔμπης. τ 
λλλ᾽ ἄγε νῦν ἀνδτᾶξα γ, περίφρων Εὐρύκλεια ; 
Νίψον᾽ σοῖο: ἄνακτος ὁμιήλιχα: χαΐ ποὺ ᾽οδυδσοεὺς 
ἤδη τοῖός δ᾽ ἐστὶ πόδας, τοῖος. δέ. τε χεῖρας" 
Αἶψα γὰρ ἐν χαχότη τι βροτοὶ χαταγηοίσχηυσιν, 
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’΄ , μ᾿, -. ΓΙ ᾽ - Ν , 

πάντων κατάμεμψιν ἐπιφέρεται" ὃς δ᾽ αὖ φιλάνθοωπος ὧν 
᾽ ᾧ - ΄ ᾿ 

καὶ ἐπιεικὴς, εὖ ποιεῖ, τούτου πολὺς λύγος ἔσται ἐπ' “ἀρετῇ 

καὶ μαχαρισμὸς παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις. 

Ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα" σεξαδία γυνὴ ᾿βναθέως, ἐ- 

ἐθ μὲν χλαῖναί το καὶ δή γεα «ιγκλόϊντα, ἀποσέσεισταϊι πᾶλ- 

αι, ἐξ οὗ καταλιπὼν τῆς Κρήτης τὰ ὄρη ἐπέδην νεὼς" ἄφες 

τοίνυν κοιμηθῆναί μιε,).. ὥσπερ ἔθος ἐμοὶ’ πολλᾶχις γάρ μοι 

συνέδη ἄδπνον ὃ ἰχνυχτερεῦσαι, Τὴν χρυσάθρονον Ἡὰπεριμέ- 
ὦ ν ν δ , ᾿ ᾽ , ὮΝ Ἅ ΕῪ Ν δέξ 

γοντα" χαὶ τὰ ποδάνιπτρα οὐ πᾶνυμοι ἡδομένῳ ἂν οἴη δέξα- 
ε ν ε ι Ἵ , Ὁ “- δῶ Ψ. 

σῆαι ὑπὸ τουτωνὶ" οὐ γὰρ ἄντις. αὐτῶν τῶν: ποδῶν μον τούτων 
[ ᾽ “5 

ἅψαιτ᾽ οὐδεμία, εἰ μήτις" γραῦς εἴη, πολυπαθὴς μὲν "χαὶ 

αὐτὴ ὁμοίως ἐμοὶ, σεμνὴ δ᾽ ἄλλως χαὶ εὖ φρονοῦσα" τοιαύ- 
“Ἑ » ᾿δέ ἃ ᾿ ὯΝ ἢ ,33." 

τῇ γὰρ οὐσῇ ἡδέως ἂν τοὺς πύδας ἐχτείναι μι. 

" 
Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα" φίλε ξένε, οὐκ ἔσθ᾽ ὅντιν’ ἔγωγε 

τῶν ξένων μέμνημαι. τοιοῦτον ἐλθόνθ᾽ ὡς ἡμᾶς... οἷος αὐτὸς 

υγγάνεις, πάντα λόγῳ. χαὶ μέ ὑττῶν" ἔ ΐ πυγχάνεις, γῳ. χαὶ μέτρῳ. πράττων" “ἔστι τοίνυν 

τὰν » ᾿ -“ ᾿ , ΑΔ “Ὃ , ὧδέ μοι γραῦς, εὖ φρονοῦσα κἀπισταρμένη". ἢ καὶ Ὀδυσσέα 
3 “ » “ ἡ Δ Ὅο αὐτὸν, ἀπὸ τῆς γεννήσεως ἐν ταῖς ἑαυτῆς δεξαμένη ὠλέναις, 

- . 

ἀνέθρεψεν: αὕτη δὴ νίψει καίσοι τοὺς πόδας" χαίΐτοι ἀπ 
- ’, « Ρ ᾿ Ὡ»,. ᾿Ὁ » 

ἐλαχίστης γ. οἷα εἰχὸς γεραιὰν οὖσαν, ὁρμωμένη δυνάμεως 
“Ὁ ι »Ἥ ᾿ τὼ ΡΝ ᾿ 

Εὐῤύχλεια, σὲ καλῶ" ἄγε δὴ οὺ νῦν ἀναςἄσα, νίψον τῷ ξένῳ 
4 “δ Δ » θ᾽ Ὶ “ -κὐ' - ἊὉ “δ᾽ » 

τοὺς ποῦας) ὃς Τῇ ἡλικία, τάςτε χέιρας χᾶι ποθᾶς ἔοιχεν 

ὅλως τῷ σῷ δεσπότῃ" εἰκάζω γὰρ τοιοῦτον γεγενῆσθαι χά- 

χεῖνον, ταχέως ὑπὸ τῶν κακῶν τοῖς βροτοῖς ἐπιγιγνομένου 

-" ᾿ ᾿ τοῦ γήρως. ; ἐν 

5 : : 

ἀπέλιπον. 344. Χεσα) ἐχοιμύθην, ἀνέπνευσα, 348. ἠλιήρανα ἐράσμιαί κοῦ 

24... Φθονέω] κωλύω, 356, ὀλιγιηπολέουσα) ἀδϑεγὴς χαὶ ὀλιγοδύνατος, 



. 
ὡς 
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ὡς ἄρ᾽ ἔφη" γροῦς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα, 
Αάχρυα δ᾽ ἔχβαλε θερμὰ, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν" 

μοι ἐγὼ σέο, τέχνον, ἄμιήγανος" ἦ σε περὶ Ζεὺς 
ἀνθρώπων ἤχθηρε θεουδέα θυμὸν ἔχοντα. 

;, Οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν Διὶ τερπικεραύνῳ 865 
Τὶ φχίονα μηρί ἔκη᾽, οὐδ᾽ ἐξαίτους ἑχατόμᾷας, 
ὅσσα οὺ τῷ ἐδίδως, ἀρώμενος ἕως ἵκοιο 
Τῆράς τέ λιπαρὸν, ϑρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν" 
Νῦν δέ τοι οἴῳ πάμπαν ἀφείλετο νόστιμον ἥμαρ. 
Οὕτω που ταὶ κείνῳ ἐφεψιόωντο γυναῖχες ἵ 870 
Ξείνων τηλεδαπῶν, ὅτε τευ χλυτὰ δώμαθ’ ἵχοιτο, 
᾿ὡς σέθεν αἱ χύνες αἵδε χαθεψιόωνται ἅπασαι, 
Τάων νῦν λώξην τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀλεείνων, 
Οὐχ ἑὰς νίζειν" ἐμέ δ᾽ οὐχ ἀέκουσαν ἄνωγεν 
Κούρη Ἰχαρίοιο, περίφρων Ἰπηνελόπεια. ' 9γ0 
Τῷ σε πόδας νίψω ἄμιχ᾽ τ᾽ αὐτῆς Τῇ νελοπείης 
Καὶ σέϑεν εἵν εχ’ - ἐκεί μοι ὁρώρεται ἔνδοθι θυμὸς 
Κήδεσιν: ἀλλ’ ἄγε. νῦν ξυνίει:ἔπος, ὅττι κεν εἴπω" 
Πολλοὶ δὴ ξεῖνοι ταλαπείρισι ἐνθάδ᾽ ἵχηντο, 
ἀλλ᾽ οὔπω τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι, 380 
ὡς σὺ δέμας, φωνήν τε, πόδας τ᾽ ̓ Οδυσῆϊ ἔοικας. 

: Τὴν δ᾽ ἀπαμειξόμενος, προσέφη πολύμητις "οΟδυσσεύς" ῃ 

“ ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν, ὅσοι ἴδον ὀφθχλμοῖσιν 
ἡμέας ἀμφοτέρους, μάλα εἰχέλω ἀλλήλοιϊν 
Ἐμμεναι" ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπίφρονέουσ᾽ ἀγορεύει, 385 
ὡς ἄρ᾽ ἔφη! γρηὺς δὲ λέθηθ᾽ ἕλε παμφανόωντα, : 
Τῷ πόδας ἐξαπένιζεν, ὕδωρ δ᾽ ἐνεχεύατο πουλὺ 
υχρόν: ἔπειτα δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν' αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς ---- 
ἵτεν ἐπ’ ἐσχαρόφιν,, ποτὶ δὲ σχότον ἐτράπετ᾽ αἰψαί ᾽ς 
Αὐτίχα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ὁ λαβοῦσα, οὶ 

φ-ὠ 
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ταῦτα δ᾽ εἰπούσης αὐτῆς» προθαλομένη τοῦ προσώπου 

τὰς χεῖρας ἡ Εὐρύκλεια » ὠδύρετο λέγουσα" οἴμοι τῇ δυστή- 

νῳ, οἵα πάσχων σοῦ, τέκνον φίλον» ἀποστερουμένη ! ἧπού 

Υ ἀπεχθέσϑαι τι ἔοικας πρὸς τὸν Δία, καίτοι ἐπιεικὴς καὶ 

θεοειδὴς ἀνὴρ ὧν τυγχάνεις" τίς γὰρ τίνα ἑώρακε πώποτ 

τοσαῦτα Διὶ τερπικεραύνῳ ὀλοχαυτώσαντα, καὶ τελείας ἑκᾶπ 

τύμῦας προσενεγκόντα; ὅσα οὐγ᾽, ὦ τέκνον, εὐχόμενος αὐτῷ 

ἐς βαθὺ γῆρας ἥκειν, χαὶ τὸν σαυτοῦ ἀναθρέψαοθαι παῖδα: 

ἀλλ᾽ ἴδ᾽, ὅπως ἐκεῖνος πάμπαν σε τῆς εὐχῆς ἀπιστέρησεν, 

ἀφελών ας τῆς νόστου. ἀρ οὕτως, ὦ φίλε ξένε; χἀχείνῳ 

ἐλοιδοροῦνθ᾽ αἱ γυναῖκες, ὁπό} ὁμοίως σοι χἀχεῖνος χατέ- 

λυε παρὰ ξένοις", οἷά περὶ ἀἱ κύνες σοι αἵδε παρ᾽ ἡ 
»ἫἬ ΖΝ 

υἷν ᾧὸς 
, 

-" φ Ἂ 
᾿ Ν " “ " ’, 

πᾶσαι, ὧν ποὺς πορπηλακισμοὺς χαὶ τὰς ὕῤρεις ἐκφεύγων, 

ΕῚ ᾿ς , Ἄ 
4. υἱὧν - 

οὖχ ἐδέξω ποδάνιπτρα παρ᾽ αὐτῶν ; ἀλλὰ τῆς δεσποίνης μ8 

χελευσάσης, ἐγώ σοι νίψω τοὺς πόδας, οὐ μᾶλλον ἐκείνήξ ἕνε- 

4 4, ΓΆ ΄ ν" ͵ὕ οἶ , ᾽ δ 7 

χα, ἢ χοὶ σοῦγε" λίαν γὰρ τετάραγμᾶνγ τὸν φίλον ᾿Οὐυσσέα 

᾽ ν ὃ “- ἡ αν ᾿ . - »» [ἢ τ.) 

ἐν σοὶ δοχοῦτα οραν" πολλοὶ γὰρ τῶν ζένων ὡς ἡμᾶς τυγ- 
δ 

, ᾿ 
ΕῚ ᾽ » Δ Ψ 

. ,’ 

άγουσιν ἀφυγμένοι, ἀλλ οὐδέν᾽ ἐκείνων οὐδέποθ ἑώραχα 

Ἂ Σ ἐδ ᾽ 
ἴ 

οὕτω τήν τε φωνὴν χαὶ τὸ σῶμα ζοιχότα ἐκείνῳ. 

ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα' τοῦτ᾽, ὧν γραῦς, ἤκουσα χαὶ 

παρ᾿ ἄλλων ,. ὅσοι γ᾽ ἔτυχον ἰδόντες τὸν ὀδυσσέα,, πολλὴν 

ἀμὴν πρὸς ἀλχήλους ὁμοιότητα ἔναν καὶ ταῦτα μὲν οὕτως 

ἐλέγοντο. {τ δὲ γραῦς λαθοῦσο λέόητα, ἐνέχει αὐτῷ ὕδωρ 

ψυχρὸν πολι" ἔπειτ᾽ ἔνυξεν αὐτῷ χαὶ θερμόν. ᾽Οδυσσεὺς δὲ 

καθεσθεὶς παρὰ τῇ ἐστίᾳ; ὄπισθεν ἑαυτοῦ, ὥς οἷόν τε ἦν, 

- ᾿ “ Αἰ νὰ 
“" 

ῳ 
“- ΠῚ οὐ 5 4ὰ ὁ Ὸ 

ἐποιεῖτο τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἡ γραῦς, ἰδοῦσα τὴν 
οὐλὴν, ἀγακα: 

ϑ πθευν Ε: 
 οὐκοεονς τταεσωνν στὶς ἀ

σρὴς τι πρτστ ἢ
 

- ᾽ ΄ ᾿ 4 “2 - “ ᾽ . 
ν , 

363. ἀμήχρνος) πρὸς τὸν διχ τοῦτ᾽ εἴρητολ οἷον, ἀμήχανος χαὶ σχέτλιε 

ἐστιν ὁ 7εὺς ὅς σ᾽ περιέχθγρε: 300. Ἐξαίτου: ν 388, ἀπύρυσεϊ 

ἐτγήντλυσεν ἔπειτα. 

ΠΌΜ ἢ 
4) ΧΘ 
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3 Ζ ΄ Οὐλὴν ἀρμφράσσαιτο, χαὶ ἀμφαδὰ ἔργα γένοιτο. : 

Ψ Νίζε δ᾽ ἄρ᾽ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχϑθ' ἑόν' αὐτίχα δ᾽ ἔγνω 
Οὐλὴν; τὴν ποτέ κιν σῦς ἤλασε λευχῷ ὀδόντι, 
Παρνησόνδ᾽ ἐλθόντα, μετ᾽ Αὐτόλυχόν τε χαὶ υἷας, 
Μητρὸς ἑἕῆς πατέρ᾽ ἐσθλὸν, ὃς ἀνθοώποος ἐκέχαστη 30Ὁ 
Κλεπτοσύνῃ θ᾽, ὅρκῳ τε’ θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκέν, 

Ἐρμείας" τῷ: γὰρ χεχχοισμένα μηρία καῖεν 
Ἁρνῶν, ἠδ᾽ ἐρίφων: ὁ δέ οἱ πρύφρων ἅμ᾽ ὀπήδει. 
Αὐτόλυχος δ᾽ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον, 

Παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς" ἦοο 
Τόν ῥά οἱ Εὐούχλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι ϑῆκεν, 

Υ ὔ ὔ ᾽ ᾽ ἀκ. 

Παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ ἔζατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

Αὐτόλυχ᾽, αὐτὸς νῦν ὄνομ᾽ εὕρεο, ὅττι χε θείης 

ΤΙαιδὸς παιδὶ φίλῳ" πολυάρητος δέ τοί ἐστιν. 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αὐτόλυχος ἀπαρμείξετο, φώνησέν τ ἠἤοῦ 
Γαμῥρὸς ἐμὸς, θυγατὴῤ τε, τίθεσθ᾽ ὄνομ᾽, ὅττι χεν εἴπω" 
Τιολλοῖσιν γὰρ ἔγωγε ὀδυσσάμενος, τόδ᾽ ἱχάνω, 

ἀνδοάσιν ἠδὲ γοναιζὶν ἀνὰ χϑόνα πουλυδότειραν" 

τῷ δ' ὀδυσεὺς ὄνομ᾽ ἔστω ἐπώνυμον" αὐτὰρ ἔγωγε, 

ὁππότ' ἂν ἡδήσας, μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα άιο 

Ἐλϑῃ Παρνησύνδ᾽, δι, πού μοι χτήματ᾽ ἔασιν, 
Τῶν οἱ ἐγὼ δώσω, καί μιν χαίροντ᾽ ἀποπέμψω. 

Τῶν ἕνεχ᾽ ἦλθ᾽ ᾿Οδυσεὺς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα. 
Τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτόλυχός τε καὶ υἱέες Αὐτολύχοιο 
Χερσοίν τ᾽ ἠσπάζοντο, ἔπεσοί τε μειλιχίοισιν" Δι 

Μήτηρ δ᾽ ἀμφιβέη μητρὸς, περιφῦσ᾽ ᾿Οδυσῆϊ, 
Κύσσ᾽ ἄρα μιν χεφαλήν τε, χαὶ ἄμφω φάεα καλά. 
Αὐτόλυχος δ᾽ υἱοῖσιν ἐκέχλετο χυδαλίμοισιν »Ξ 
Δεῖπνον ἐφοπλίσσακ" τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντος ἄγδυσαν: ὦ έ ̓ 
Ααὐτίχα δ᾽ εἰσάγαγον βοῦν ἄρσενα πενταέτηρον" δ 
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Ἴνω τὴν οὐλὴν, ἣν ἔτχεν ἐπὶ τοῦ ποδὸς, δηχθεὶς ὑπὸ σνὸς 

ἐν τῷ Παρνασῷ, ἡνίκα ποτ᾽ ἀφίκετο ὡς Αὐτόλνκον τὸν ἑαν- 

ὅν Δ σὸς, .-" εις ΓΕ, δι, . ΓᾺ πο 

τοῦ μιητροπάτορα" ὃς ἐτύγχανεν ἁπάντων ἀν
θρώπων φρονήσει 

- Μόν Ὡ κάκ δ᾽, ιν ἔϑι 

χαὶ πίστει πολλῷ ὑπερέχων; δῶρον τοῦτ ἀνθ᾽ ὧν ἔθυ5- χε- 

᾿ 
“ ᾿ Ἂν Α 

᾿, - 

χαρισμένα, εὑράμενος παρὰ τοῦ ἱδριοῦ" ὃς παρίστατο αὐτῷ 

ἋΣ. ͵ ,,. - , ΜᾺ 2 τὸ 

πανταγἶ᾽ ἐλθόντι γὰρ αὐτῷ ποτὲ εἰς ἰθάκην, τῆς ἀντιχλείας 

᾿ , ΄ - , ἢ , 

ἀρτίως τεκούσης, ἀνχαλαξοῦσα τὸ νήπιον ἡ Εὐρύχλεια » ἐπέ- 

᾽ δ 4 -»" 
᾿ Ὑ - 

θηχεν αὐτῷ ἐπὶ τῶν γονάτων, λὐτόλυχε, λέγουσα, ἴδε παῖς 

δὸς » ΕῚ ῃ ᾿ 42 ὦ Ν- δοθὲ " -“ 

παιδὸς τῆς σῆς οὑτοοὶν» εὐχῇ σοι “ὁῶϑον “Θούεν πορὰ τῶν 

ϑεῶν: θὲς οὖν αὐτῷ ὄνομα, ὃ ἂν βούλῃ. 

᾿ ε - " « 

Αὐτόλυχος δὲ πρὸς ταῦτα, γαμθρὸς, ἔφη, οὑμὸς χαὶ ἡ θυγά- 

τὴρ ἴστωσαν ὄνομα τῷ παιδὶ τοῦθ᾽, ὅπερ ἐγὼ μέλλω αὖ- 

τῷ θήσειν" ἐπειδὴ γὰρ ἔγωγόῥ παρὰ πάντα τὸν βίον διετέλε- 

“ἃ 
- "- ΄ (, “" 

σα ὀδυσσόμενος τοῖς ἐμαυτοῦ πολεμίοις , παρὰ τοῦτο ἔςω 

- 9 
ἣν . 

᾿ 

αὐτῷ ὄνομα Οδυσσεύς: χαπειδὰν ἡδάσας, ἀφίκηταιρεὶς τὸ 

- »᾿Ὁ 5 ὡν λὰ - ἘΠΕ, κ᾿, -" 

μητρῷον ἔδαφος ὡς ἡμᾶς ἐν τῷ Παρνασῷ; ὅπου μοι ἡ χτῆ- 

σις τυγχάνει οὖσα, ταύτης μεταδοὺς αὐτῷ ὁγτιδήποτε, ἀπο- 

7 πέψιψω οἴκαδε χαίροντα. 
΄ τ ᾽ 3 Ἔ - Ἶ 

Τούτου οὖν ἕνεκα ἔλθόντ᾽ ᾿Οϑυσσέα ἐς τὸν Παῤνασὸν ; “τὰ 

Υ 

, 
"- 

ὑπεσχημένα, χηψόμιενον, Αὐτόλυχός τε καὶ οἱ παῖδες ἀσπα- 

΄ ΕΒ, τς ᾿ ; ᾿ κι Σ - δὼ 

σάμενοι; ὑπεδέξαντο φιλοφρόνως ἡ δὲ υὐἡτὴρ τῆς υνητρὸς 

ἀμφιθέα περιφῦσα, χατεφίλει αὐτὸν τήν τε κεφαλὴν χαὶ φάεα 

᾿ε . Ν "ὍΝ 
.} ψν 

Ξ ἑ 

χαλά: οἱ δὲ παῖδες, προσταχθὲν αὑτοῖς παρὰ τοῦ πα- 

δ κε δὶ ζῇ ΝΟ ΟΑ, ἣν κὶ " » 

τρὸς, παρεσχενάξοντο δεῖπνον, ταῦρον σφάξαντες πενταέ- 

391. ἀμφ» άσσαιτο) ἀναρμνυσθείη, 392. ἀναχϑ' ἐὰν] τὸν ἑχυτῆς ἄνακτας: 

395. ἐκέκαστο) ἐχεκίσμητος ἢ ἐνίχα, φρονήσεν χαὶ πίστει κἀν ἃ 

μᾶλλον κλοπῇ ὡς κατωτέρω, 43}... Σχύλιον. 407) ὀδυκαάμενος δε μονα, 

εν [ ᾿ 
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᾽  Α] ΄ 

Τὸν δέρον, ἀμφί 0᾽ ἔπον, καί μιν διέχευλν ὅπαντα" 
τ, «- Ψ " Μίστυλλύν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως, πεῖράν τ᾽ ὀδελοῖδιν 

ὥπτησάν τε, περιφραδέως, δαάσσαντό τε μοίρας, 
᾽ 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἧμαο ἐς ἠέλιον χαταδύντα 

Δαίνυντ᾽" οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης" ήκ:5 

Ἦμος δ' έλιος κατέδο, καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, 

Δὴ τότε κοιμήσαντο, καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

Ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ὼς, 

Βάν ῥ᾽ ἴμεν ἐς θήρην, μὲν κύνες, δὲ καὶ αὐτοὶ 

Υἱέες Αὐτολύχου" μετὰ τοῖσι δὲ ὃῖος Οδυσσεὺς 430 

ἤϊεν" αἰπὺ δ᾽ ὄρος προσέόαν χαταειμένον ὕλη 

Παρνησαῦ᾽ τάχα δ᾽ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας. 

Ἠέλιός μεν ἔπειτα νέον προσέξαλλεν ἀρούρας, 

ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου ὠκχεανοῖο. 

Οἱ δ᾽ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπαχτῆρες" πρὸ δ᾽ ἄρ' αὐτῶν 4395 

ἴχνι ἐρευνῶντες χύνες ἥϊσαν’ αὐτὰρ ὄπισθεν 

Υἱέες Αὐτολύχου" μετὰ τοῖσι δὲ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 

ἔϊεν ἄγχι κυνῶν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 

ἔνθα δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λόχμῃ πυχινὴ κατέχειτο μέγας σῦς" 

Τὴν μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν ἀέντων, ἠήο 

Οὔτε μιν Ἠέλιος φχέθων ἀκτῖσιν ἔξαλλεν, 

Οὔτ᾽ ὄμιῥρος περάασχε διαμπερές" ὡς ἄρα πυχνὴ 

Ἧεν' ἀτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιθα πολλή. 

Τὸν δ᾽ ἀνδρῶν τε, κυνῶν τε περί χτύπος ἦλθε ποδοῖϊν» 

ὡς ἐπγοντες ἐπῆσαν" ὁ δ᾽ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο, 445 
2 ΚΑ . δ, .. 4 “' Η 

Φριξας εὖ ὄκρν » πῦρ δ᾽ ὀφθαλμοῖσι δεδορχὼς, 
αν 

Στῇ ὁ αὐτῶν σχεδόθεν" ὁ δ᾽ ἄρα πρώτιστος ᾿Οδυσσεὺς “τ 
᾿ ,»: δὰ ἀ ἮΨΞ 

ἔσσυτ᾽, Ἀρύλ δρλιχὸν π᾿ γρξὲ παχεΐηῃ, ΓΙ: Ὑ- 
γ΄ 



9 ΔῈ ΣΦΕ ΑΞ δ᾽: δὶ 

τῆν ὃν δείρχντες πρῶτον » εἶθ᾽ οὕτω, διχτευύντεφο καὶ πὲ’ 

οιπείραντες ὀθελοῖς γ ὥπτησαν" ἔπειτα, διελόμενοι, εδωχοῦν- 

τὸ μέχρι δυομένου: ἡλίου ἐν πᾶσιν ἀφθόνως" κἀπειδὴ ὀψέπα- 

τε συσχοτάζοι, ἐτράποντο. πάντες εἰς ὕπγουι: ξ «ἡ ὐς χιν 

ὡς δὲ ἡ! ον όθρρνρε Τὼς ἠμρξχτο ἐκχεῖν. τὰς: ἑαυτῆς γ5. 

δοῤῥύους ἀκτῖνας ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος; »οἱ τοῦ Αὐτολύχον 
παῖδες 

οὺν ᾽Οδυσσεῖ, ἐπαγόμενοι τὰς χύνυς» ἐξήεσαν ἐπὶ θύραν᾽ 

καὶ προσθάντες διὰ τῶν συσχίων χαὶ ὦ δασυτάτων ἐς πὸν 

Παρνασὸν ᾽ ὑπέρε ἐξαλον τὰς χορυφὰς ἄμα ἁλί [6 ἀνιό
ντι ἀπὸ 

τοῦ ὠκεανοῦ ; χαὶ π προσοαλόντι τὰς ἀχτῖνας ἐπὶ τὰς ἀρούρας" 

ὡς δὲ οἱ θηρευταὶ κατέδυσαν εἰς βῆσοάν τινα, προανιχνένου- 

πασῶν τῶν κυνῶν, εἵποντο ἐγγύθεν χαὶ οἱ παῖδες ποῦ Αὐτολύ- 

χου ἡγουμένου τοῦ ᾽Οδυσσέως εὐθὺς μετὰ τοὺς κύνας, χαὶ 

τὸ δόρυ κραδαύνοντος: ἂν τούτῳ τοίνυν σῦς χρῆμάτι δεινὸν 

ἐν ὕλῃ πῃ πυχνῇ χαὶ βαθείᾳ, ἔνθ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διέλήοι πνοὴ, 

οὔτ’ ὄμρος ποτὲ, οὔθ᾽ ἥλιος ὃν ταῖς ἀκτῖσιν εἰσδύοι, ἐν 

φύλλοις ἀθρόοις διχχεχυμένοις ἐκεῖ χο τακείμιενος; ὡς ἤσθετο 

χύνας τε χαὶ ἀγθρώπους ἐπιόντας, ἐξιὼν χαὶ ἀναφρίξας τὴν 

λοφιὰν, ἐτράπετο πρὸς ἀλχὴν ) πῦρ υὑύνον βλέπων' ἐπὶ τοῦ- 

τὸν τοίνυν ὁ ᾿Οδυσσεὺς ὁμόσε ἤει ὡς ἀποχτινῶν" ὁ δὲ, ἀν- 

νρἔο οοο οοὁο φρο, πιορρ....ϑνν΄σναν αν ἐσύ οον 

4ατ. ἀμφίθ᾽ ἕπον] περιέόαλλον, ἠνασχολοῦντο περὶ αὐτόν"---διέχευον} ἔϑηχαν 

τὰ σπλάγχνα ἀδθδιν χαὶ διέτεμον, 431. Κκαταειμέγο
ν ὅλ} ἐνδεδυμίνον, χατὰ- 

σγῖον, παρὰ τὸ ἕννυμ. αὶ 43. Τιαρνασοῦ) Φινολὶς ἡ τοῦ Δαιδαλίωνος, οἰκοῦσα ἐν 

τῷ Παρνασῷ, συνῆν θεν ὄμρῷ καὶ ἀπόλλωνι" χαὶ ἐν, μὰν τοῦ ἀπόχλωνυς γ- 

νεται αὐτῇ Φιλάμμων ἀνὴρ σοι φιστήζ᾽ ἐχ δὲ τοῦ ξεμῦ, Αὐτόλυκος, ὃς οἰκῶν 

τὸν Παρνασὸν, πλεῖστα χλέπτων, ἐθησαύριζεν" εἰ ἴχε γὰρ ταύτην τὴν τέχνην 

παρὰ τοῦ πατρὸς, ὥστε χλέπτων λανθάνειν τοὺς ἀνθρώπους, χαὶ τὰ θρέμ: 

ματα τ τῖς λείας ἀλλοιοῦν εἰς ὅ,τι ἐθέλοι μορῳῆς" ὥστε πλείστης αὐτὸν δ,α- 

“τοτῊν γενέσθαι λείας. 434. ἀκαλαῤῥείταο]) τῷ ἡσύχως ῥέοντος, 435. Ῥῆσν 

σα»"] πρύσθασιν, ἢ ἢ χολάδα τοῦ ὅρους -- ἐπακτῆ μ᾿ χυνηγοῖ. ἡ ἴο. πῇ 

δι 2 
δπγε, 
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. 
Τυνὸς ὕπερ᾽ πολλὸν δὲ δυήφυο: σαρχὺς ὀδόντι... ἀὄδσ 

Λιχριφὶς αἴζας, οὐδ᾽ ὀστέον ἵχέξο, φωτός. 

Τὸν δ᾽ "οΟδυσσὲὺς οὔτησε τυχὼν χατὰ δεξιὸν ὦμον ;᾿ 

ἀντικοὺ δὲ διῆχθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκχή" 

καδ δ᾽ ἔπε ἐν κονίῃσι Ῥμαχὼν, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο θυμός.: 

τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτολύκου παῖδες φίλον ἀρφεπένοντο" τ ἠ55 

ὠτειλὴν δ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀμύμονος, ἀντιθέοιο, 

Δῆσαν ἐπισταμένως" ἐπαοιδῇ δ᾽ αἷμα κελαινὸν 

Ἐἔσχεθον: αἶψα δ᾽ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτόλυκός τε χαὶ υἱέε; Αὐτολύχοιο." " Σν 

Εὖ ζησά!κενοι, δ᾽ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες; ὧν " ἀδὸ 

Καρπαλίμως χαίςοντα φίλην γαίροντες ἔπεριτδν δ “5 

Εἰς ἰθάκην᾽ τῷ μέν δὰ πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ 

Χαῖρον νοστήσαντι, χαὶ ἐξερέεινον ἕκαστα 

Οὐλὴν ὅττι πάθοι" ὁ δ᾽ ἄρα σφίσιν εὖ ἐν ἕεν, 

ὥς μιν θηρεύοντ᾽ ἔλασεν σῦς λευχῷ ὀδόντι, ἠδ 

Παρνησόνδ᾽ ἐλθόντα σὺν υἱΖάσιν Δύτολύχοιο. 

τὴν γρηῦς χείρεσσι καταπρηνέσοι λαθοῦσα, 

Γνῶ ῥ᾽ ἐπιμασσαμένη ͵ πήδα δὲ προέηχε φέρεσβαι' 

Ἐν δὲ λέζητι πέσε κνήχη᾽ χανάχησε δὲ γαλκχὸς, 

λῳ δ᾽ ἑτέρωσ᾽ ἐκλίθη" τὸ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ἐξέ θ᾽ ὕδωρ, “ἤγο 

Τὴν δ᾽ ἄμα γάρμα χαὶ ἄλγος ἕλε φρένα" τὼ δέ οἱ ὄσσε 

δαχρυόφι πλῆσθεν" θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 

ἀψαμένη δὲ γενείου, ὀδυσοῆα προσέειπεν, 

Ἡ μάλ ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέχος' οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 

πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα ἄνακτ᾽ ἐμὸν ἀμφαφάασθχι. 475 
ΕῚ 

ἡ καὶ Πενελύπειαν ἐσέδρακεν ὀφθχλμοῖσιν, 
- 

------,.....ὍὙἔφρἔχρρπὔὩὰςςσ--“««θηή ΡνΡἷ.. - ας 

ΡΞ 
ὑπεράνω τοῦ γλνατος" τὸ γήνυ τοῦ γονιὸς, χοὶ γυνός, τ Διῤοηξς δι ἐχονν 

ΩΝ 
:- 

ὶ »" 
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πυπεξιὼν ) ἔφη πλήξας αὐτῷ τὴν ἐπιγονίδα ἐγκαρσίως 

τῷ ὀδόντι ἐλάσας" οὐ μέντοι. ἥψατο τοῦ ὀστοῦ; εἶθ' οὕτω 

βαλὼν ἐρῥωμένως ἐν μέρει. καὶ ᾽Οδυσσεὺς ἐς τὸν, ὦψον τὸν 

δεξὼν, διήλασε τῷ δορὶ διαμπάξ καὶ οὕτω καταπεσὼν 

ὁ θὴρ ἐτελεύτησεν ἐν τῇ χύνει: τῶν δὲ οἱ μὲν. ἀράμενοι τὸ 

θηρίον, ἀπεκόμιζον᾽ οἱ, δὲ περιδήσαντες τὸ τραῦμα εὖ τὸ 

τοῦ ᾽Οδυσσέως, καὶ τὸ αἷμα ἐπῳδαῖς τισιν ἐπισχόντες, ἀνε- 

χώρησαν σύμπαντες οἴκαδε" Αὐτόλυκος δὲ δεξάμενος φιλο- 

φρόγως; χαὶ τὸ τραῦμα αὐτῷ θεραπεύσας , χαὶ δῶρα λαμ.- 

πρὰ ἐπιδοὺς, ἀπέπεμψεν αὐτὸν εὐθὺς χαίροντα χαίρων πρὸς 

τοὺς ἑαυτοῦ" οἱ δὲ δεξάμενοι ἀνηρώτων, ὅπως θ' ἕκαστα 

αὐτῷ συνέθη γενέσθαι τὰ περὶ τὸ τραῦμα᾽ ὁ δὲ διεξήει αὐὖ- 
ῃ 

τοῖς, ὡς ἕκαστα διεπράχθο. 
τὲ ΄ - ἄπι- ἐπ Α τῇ τ ᾿ 

τῇδε τοίνυν τῇ οὐλῆ περιπεσοῦσα ἢ Ὑραὺς ταῖ; χερσὶ» 

ω. » . . " - 
᾿ ΄ ᾿. 

χαὶ πρὸς ὀλίγον τὸν νοῦν ἐπιστάσασα, ἐπέγνω τὸν ἀνῶρα, 

4. . ἮΝ “ Ν ἢ ΄ ν “" ᾿ 

ὅςτις ἦν ἐκπλαγεῖσα δὲ πρὸς τὸ παράδοξον, προῆγε τὸν 

- ὃς ΜΝ ΠῚ . ὡ 

πόδα χαλαρώτερον ἀπὸ τῶν χειρῶν χατᾷ τοῦ ὑποχειμιένου 

ἠδ ἈΝ πη τ ὐλήδέν το δὶ ρο χδεν ἐδ τὰ ἤϑωῤῥ 
λέδητος: τοῦ δὲ ἀνατραπέντος δὺν κρότῳ, ἐξεχύθη τὸ ὕδωρ 

χἀνταῦθα χαρᾷ χαὶ λύπη ἅμι σχεβεῖσα ἡ γραῦς, ἐπλύσθα 

᾿᾽ ᾿ ͵ ι . ῃ 4 

μὲν δαχρύων τὰ ὄμματά, ἐσχί!η δὲ καὶ ἡ φωνή" τέλυς 

"4 μι: «ἶ ἼΣ ες «ὁ, ον ὦ 

δ᾽ ὀψέποτ᾽ ἀναλαξοῦσα ἑαυτὴν, παὶ ἁψαμένη αὐτοῦ τοῦ γεν- 

, - Ὡ τῇ τ Μ : Σ ὁ πῶ {5 

νείου, ὦ Ζεῦ ἔφη; σὺ εἰ ᾽Οδυσσεὺς, φίλον τέκνον, ἐγὼ δ᾽ ἡ 

" 4. ᾿ 

᾿ » " ᾿ 
Ἶν 

δειλαία οὖκ ἔγνων πρὶν ὃ καὶ χειρὶ τὸ ἐμαυτῆς ανάκτος 

ὡ . 
΄ Γ Ἶ ἊΨ ᾿ 

ἅψασθαι καὶ ἅμα λέγουσα ἐπέδραμε τῇ θέᾳ πρὸς τὴν Τ|η- 

νελόπην εἰπεῖν αὐτῇ τοῦθ᾽, ὅπερ ἑώρα αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς" 

απο 
τι λστδ. 

, Ὁ ἢ ; ᾿, τ τα ᾿ 

ψε. 451. λικριρὶς} πλαγίως. ι55. ἀμφιπένοντο) ἠνασχελοῦντο ἄρας, 4.51. 

ἐκαοιδὴ] ἦν δί τι τοιοῦτον παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ἐπωδαῖς τισι δ: ἀπεύειν' 

ὅδεν καὶ τὸ παρχδίμενον, οὐ πϑὺς 

“ραῦν] τοῦτον τὴ οὐνὴυ 



άο ΤῊΣ ὉΜΗΡΟΥ͂ 

πιεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἕνδον ἐόντα. 

Ἢ δ᾽ οὔτ᾽ ἀθρῆσαι δύνατ᾽ ἀντίη, οὔτενοῆσαι: 

Τῇ γὰρ ιἀθηναίη νώον. ἔτραπεν" αὐτὰρ Οδυσσεὺς 

Χείρ᾽“ἐπιμιασσάμενος; φάρυγος λάδς δεξιτερῆφιν, ἤβο 

τῇ δ᾽ ἑτέρη ἔθεν ἄσσον ἐρύδσατο, φώνησέν τε 

Μαῖα, τίη μ᾽ ἐθέλεις ὀλέσαι ; σὺ δέ μ' ἔτρεφος αὐτὴ 

Τῷ σῷ ἐπὶ νιαζῷ" νῦν δ᾽ ἄλγεχ πολλὰ μογήσας, 

ἤλυθον εἰχοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐφράσθης, χαίΐ τοι θεὺς ἔμθαλε θυμῷ; 485 

Σίγα 7 ἐήτις τ᾽ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι ύθηται: τ 

ὧδε γὰρ ἐξερέω ,, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔδτοι" 

Εἴ χ᾽ ὑπ᾽ ἐμοίγς θεὸς νὸν νηστῆρας ἀγαυοὺς, 

Οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι" ἑπτιότ᾽ ἂν ἀλλὰς 

Διμωὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς χτείνανμι γυναῖκας. ἡ 

"Τὸν δ᾽ αὖτε πῤοσέξιτεε περίφῥων Εὐρυχλεια' 

Τέκνον ἐμὸν, οἴύν δε ἔπος φύγεν ἕρχος ὀλόντων. 

Οἶσθα μὲν οἷον ἐμὰν. μένος ἔμπεδον, οὐδ᾽ ἐπιεικτόν"᾿ 

ἕξω δ᾽, ὡς ὅτε τις τερεὴ λίθος, ἠὲ σίδηρος. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, οὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν": Δ5 

ἘΠ χ᾽ ὑπὸ σοίγε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγανοὺς, 

Δὴ τότε τοι καταλέξω ἑνὶ μεγάροισ, υναῖχας, 

Αἵ τέ σ᾽ ἀτιμάζουσι, χαὶ αἱ νηλιτεῖς εἰσίν. 

Ἐὴν δ᾽ ἀπαμειδόμενος, προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

Μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σβ χρί. 500 

Ἐὖ νυ καὶ αὐτὸ; ἐγὼ φράσομαι χαὶ εἴσομ᾽ ἑχάστην' 

ἀλλ᾽ ἔχε σιγῇ μῦϑον, ἐπίτοεψον δὲ θεοῖσιν, 

ἧς ἄρ᾽ ἔφη: γροὺς δὲ δι᾿ ἐκ μεγάροιο βεβήκει, 

Οἰσομένη ποδάνιπτρα" τὰ γὰρ πρότερ᾽ ἔκχυτο πάη 
» » ᾿ Α , " , " ᾿ κ Αὐτὰρ ἐπεὶ γίψεν τε, καὶ ἤλειψεν λίπ᾽ ἐλαίω, 4“ 



ΘΔΥΣΣΣΕΦΑΣΠΈ ἀξ 

το δὲ ᾿υτυὐδω δι ἐς κω ὦ , “ , 

ἐχείνη δὲ μήτ᾽ ἰδεῖν ἤδη, μυήτε νοὴσαί τι τῶν πραττομένων 

ἠδύνατο, τῆς ἀθηνᾶς τρεψάσης αὐτὴν ἀμφὶ ἕτερα ἔχειν τὸν, 
ΔΕ ΣΣ Σ ῃ ᾽ δά δ Σ ᾽Οδ. ᾿ - -» 

νοῦν" χάν τούτῳ ἐπιπηδήσας αὐτῇ Θόυσσευς,, τῇ μὲν τῶν, 
᾿ 

3 Φ πὸ, καὶ δ Τὰ Δ᾽, 

γειρῶν ἐπέθυσεν αὐτῇ τὸ στύμ᾽, ὡς μὴ δύνασθαι φϑέγξασθαν 
“ ᾽ ᾿ “" » ἥ- 

τῇ δ᾽ ἑτέρᾳ προσαγόμενος ἐγγυτέρῳ » Μαῖα, ἔφη, αὐτῇ πρὸς 
Ὁ “ω: ΄ Ζ ᾿ : ς ἡ 3, 

τὸ οὖς, τί τοῦτο δρᾷς; ἀπολέσαι μὲ θέλεις ; οὐ σύγ᾽ αὐτὴ 

εἶ ἡ τὸν σόν μοι παρααχοῦσα μαστόν; νῦν δὲ πολλὰ παθὼν, 
᾽ - ν ΓΝ 

εἰκοςῷ μόλις ἔτει, ἐπεῖδον τὴν φίλην πατοῖδα. Ἐπειδὴ τοίνυν. 
» “ ἀν ΨῪ ὦν , " Γ " Ψ 

ἀνέγνως με, ὅςτις εἰμὶ, σἵγ᾽ ἔχε, μιήτις ἄλλος τῶν οἴκοι πύ- 

-" δι Νν - “- 

θηται τοῦτο" εἰ δὲ μὴ; ἴσθι,, ὡς εἴμοι γένοντο τῶν ἀλαζόν ὧν, 

χρατῆσαι μνηστύοων, οὐδὲ σοῦ γ' αὐτῆς ἂν. φεισαίμην, καί; 

πέρ μοι τροφοῦ ὑπαρχούσης ὁπότε τὰς ἄλλας ἀποχτείναιμι 
᾿ ἦν 

θεραπαίνας. 

τοῦτ᾽ ἐξέφυγε τοὺς ὀδόντας; οὖχ οἷσθά με. ἀεί σοι πιστὴν, 

χαὶ ὡς λίθον τινὰ, ἢ σίδηρον, ἀμετάτρεπτον ἐσομένην ; ὡς 

οὖν νηδὲν μηδενὶ ἐχφαγούσης μου, αὕτῷῳ σϑ χρὴ γινώσχειν" 
μη φ μὴ ἐφ υσὴς μὸν, οὐτῷ χρὴ Υ 

“- ᾽ οι 3 - - ᾽ »᾽ " 

νῦν δὲ χάχεῖνό μον ἄκουσον, εἰ ϑ:ῶν. ἀρωγῇ ἐπεςιοις. τοῖς 
᾽ 

ὑ ἔχοις μνηστζασω ἐγώ δείξ “, αὖ ἐξυδοιζούσας περφιάλοις μινηστηβσιν) ἐγὼ σοι ὀξειζω τὰς τ΄ ἐφυορυχουσος 

τῶν θεραπαινῶν, καὶ τὰς μή. 

" γν, ν᾽ Ν 3 - 

ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα᾽ ἔχ ταῦταινῦν: ἐγὼ γὰρ αὐτὸς 
᾽ " ᾽ ᾿ἦΝ -ὕ 

εἴσομαι ἐν ὀλίγῳ ὅ,τι ποθ᾿ ἑκάστη πράττοι" σύθε σιγ ἔχυυ- 
᾿ " » τ ᾿ 

σα, ὅσον δύνῃ, εὔχου τοῖς θεοῖς εὖ μοὶ γενέσθαι: πάντα. 

, δ᾽ “ ν ΄ ᾿ , - ο 

τούτων δ᾽ οὕτως εἰρημένων, ἀπήει γραῦς) δτερὰ πο- 

, ᾿ ΄, ᾿ , 3. ὦ "» 

δάνιπτρα εἰσχομίσουσα, ἐκχυθέντων αὐτῇ τῶν πρώτων. ὡς 

Ἂ 
Ἐν ᾿ ΨῬ : ᾿ 3 ᾿ ὌΝ 

δ᾽ οὖν ἔνιψεν αὐτὸν, καὶ ἔλειψεν ἐλαίῳ, ἀναστὰς ᾿Οὐνοσεὺς 

φῶσα. 481. ἔθεν ἄσσον] πλησίον ἑουτοῦ εἴλχυσεν αὐτήν. 493. οὐχ ἐπεεῖς 
ὩΣ 

“κ΄ 

τὸν) ὑπεῖκον; ἀχκατάστοτον ) μαλαλτον. 498. Νυλιτηῖς} ἄνα 

Γ "ν 



ΓΡῚ ΠΕ ΜΕΒΟΥ 

Αὗτις ἄρ᾿ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλχετο δίφρον ᾽Οδυσσεὺς 

Θερσόμενος, οὐλὴν. δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψεν. 

'οῖσι δὲ μύϑων ἦρχε περίφρων Πηνελόπειχ" 

Ξεῖνε, τὸ μέν σ᾽ ἔτι τυτϑὰν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτῇ" 

Καὶ γὰρ δὴ καίτοιο τάχ᾽ ἔσσεται ἡδέος ὥρη, “ ἤχο. 

ὥντινά γ᾽ ὕπνος ἔχοι γλυχερὸς; καὶ χηδόμενόν περ- 

Αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένθος ἀμέτρητον πύρε δαίμων" 

με ρωῳ μὲν γὰρ τέρπομ' ὀδυρομένη). γούωτα, 

Ἐς τ᾽ ἐμὰ ἔργ᾽ ὁρόωτα ἐαὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴχφε 

Αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ὄχθη, ἕχησί τε καῖτος: ἅπαντας; 
“δι 

κεῖμαι ἐνὶ λχέκτρῳ,, πυχιναὶ δέ μον ἀρ ἀδιγὸν κάρον ον 

᾽οβεῖαι μελεδῶναι ὀδυδουένην ἐρέθουσιν. ὑ ὕν 

ὡς δ, ὅτε Πανδαρέου χούρη, χλωριΐς ληδὼν, 

Καλὸν ἀείδ σιν, ἔχρος νέον ἱσταμένοιο; 

Δευδρέων ἐν πετάλοισι χαθεζομένη πυχινοῖσιν, ἤλα 

ἥτε. θαμὰ τρωπῶσα χέοι πολυχ χέχ φωνὴν, 

παῖδ᾽ ὀλοφηρομένη ἴτολον φίλον 5) ὅν ποτε γαλχῷ 

Κτεῖνε δύ ἀφραδίας; κοῦρον Ζήθοιο ἄναντος" 

ὡς χαὶ ἐμοὶ δίχα φυμὸς ὁρώρεται ἔνθα χαὶ ἔνθα, 

Εἰὲ μένω παρὰ ποι, δὶ, καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσδω, ἤλἢ 

Κτῆσιν ἐμὴν, δμωάς τε, χαὶ ὑψερεφὲς μέγα ὀῶμα, 

Ἑὐνήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος, διέμοιό τὸ φῆμιν; 

ἢ ἢδη. ἅμ᾽ ἔπωμαι ᾿Αχαιῶν, ὅςτις ἄριστο 
» Ὶ ᾿» ᾽ ἴ 

Παῖς δ᾽ ἐμὰς "ἕως μὲν ἔην ἔτιν 

Γήμαηθ᾽ οὔ μ᾽ εἴα, πόσιος χατὰ 

πὺν δ' ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ, χαὶ ἥδης μέτρον ἱκάνει» 
ἵ 

ν᾿ , 3 ᾿ς ὧὲ " 

Καὶ δή μ᾽ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐχ μεγάροιο, 
' 

, 9 4 , ὸ , 

Κτήσιος ἀσχαλήων,, τὴν 5. χατέδοντν, γα" ΔΑ 



ΘΟΑΥΣΣΕΙΑΣ ΓΙΞι. ΓΑ 

προσήγγισε τῷ πυρὶ θερμανούμενος; ἐπιμελῶς τὸν οὐλὴν συγ- 

χρύψας τοῖς ῥάκεσι; χάν τούτῳ ἡ Πηνελόπη ἦρι ξεν, αὖθις 

τοιούτου λόγου" ξένε φίλε, βουλοίμην ἄν σε ἔτι μίκρ᾽ ἀττ' ̓ ἐρέσ- 

θαι, ἐπειδὴ καιρὸς ἤδη λαμόάνει ἀναπαύσασθαι, εἴ εἴτιν᾽ ἄλλον 

πάοσῚ χοντα ὕπνος ἔλοι; ἐμὲ γὰρ οὐκ ἂν ὑπδίως, ὑ ὑπούρύχ, τιον οὗ- 

σαν!λύπη" τὰς μὲν γὰρ. ἡμέρας ὀδυρομένη, ἐγασχολρῦμα
ι ἀμφὶ 

τὰ ἔργα τά τ᾽ ἐμαυτῆς χαὶ τῶν ἀμφιπόλων! τὰς δὲ νύχτας, 

ἐπειδὰν ὕπνος τοὺς ἄλλους ἔχῃ, κειμένη ἐπὶ τῆς κλίνης» ἀλ- 

λαις ἄλλοτε τρύχομαι ταῖς φσοοντίσιν, ὡς ἄλλη τις ἀηδὼν ἡ 

κόρη ποτὲ Πανδάρου: ἢ ἢ ἅμα ἦρι καταδῦσα πὴ ἐν τοῖς φύλλοις 

τῶν δέ ἔνδρων, χαὶ πολύτροπον. φωνὴν ἀφιεῖσα, ὀλοφύρεται 

ἴτυλον τὸν τοῦ Ζηθου χαὶ ἑαυτῆς φίλον παῖδα: ὃν, αὐτὴ αἹ: 

νοίχ ἀπί ἐχτεινεν" οὕτῳ χἀμοὶ νῦν πολύτροπος, Ὑὐρέται νοῦς , 

πότερον παραμείνασα τῷ παιδὶ, τάτε χτήματα καὶ δώματα 

ταῦτα χαὶ τὰς δὶ μωὰς φυλάττουσα, τήν τε. τοῦ ἐμαυτωῦ ἀν- 

δρὸς εὐνὴν αἰδουμένη, καὶ τὴν τῶν πολῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα φήπ 

μὴν πρὸς τὸ συμφέρον οἰκονομοῦσα" ἃ ὁμιλήσω δευτέρῳ ἄν- 

δρὶ, ᾧ ἂν ὑπολάδω τῶν :μνηστήϑων ἀρίστῳ ὔὕντη σαὶ πλείω 

ἕδνα διδόντυ ὁ γὰρ παῖς οὐμὰς, τέως μὲν νεώτεδηφ ἦν, οὐκ 

εἴζ με γήλασθαν νῦν δ᾽ ἐδήσας, καὶ τὴν ἑαυτοῦ οὐσία ὁ- 

ρῶν φθειρομένην ὑπὸ τῶν μνηστήρων, ἕλοιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἅ- 

ο7. Θεῤ σύμενος θαλψύμενος. δι8. Χλω υἰς ἀοιδὸν] ᾿Δτδὼν ὁ Πανδχρεω 
ῇ 0 ὃ 

“Ζήθῳ εἰς γάμον ἐλθοῦσα, παιδὶ μὲν "διὲς ᾿᾿Αὐφίονος Ὄσ το ἴτυλον 

ἔτεκε" φθογήσασα δὲ τῇ συννύμῴῳ Νιόδη τῇ Ταντάϊου ἐπὶ εὐτεκνίαν, ἐπι- 

(ουλεύει ᾿Ἀμαλέα ἀνελεῖν τὸν πρδορύτερν τα χαὶ κρείττω τῷ » ἄλλων" ἐπιϑε- 

μένη τοῖνυν αὐτῷ γύχτωρ ἐν ὕπνοις ἀνξὶ τοῦ ἀντλεῖν "2 ἐυνϑλέ ΤᾺ ἔλλϑεν 

ἐν τῷ σχῦτῳ ἀνελοῦσα ἴτολον τὸν ἑαυτῆς συγχαβεῦ ὁδοντα μὴ οὖν δυνάμέ»" 

ὑποφέρειν τὸ πάθο;, υὔξατο τοῖς θεοῖς τὴν φύσιν ἀμεἰψασῦχι δ ῥετηλλχτη 

εἰς τὸ ὁμώνυμον ἔρυεδν. - χλορβῖς δὲ λέγεται, ἃ ὅτι ἐν χλῶξοις ΓΤ ΤῸ 

{ὅτι ἄνα ἦρι φαίνεται ΓΌΝΑ 580. Χαλίφεων) χο)δεῶς ἔχον “ἧς 
͵ 
᾿ τς 



ἥς ΤῊΣ ΟΜΉΡΟΥ 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόχριναι; καὶ ἄκουσον" 535 

χῆνές μοι κατὰ οἶχον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν 

ἐξ ὕδατος, χὰΐ τέ σφιν ἰαίνομιαι εἰσορύόωδα" 

Ἐλθὼν δ᾽ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχ εἴης, δμπὸ 

τιᾶσι χατ᾽ αὐχένας ἧδε, καὶ ἔλξανενν οἱ ὃ ἐκέγυντα ""- 

ἀϑοόοι ἐν μεγάροις" ὁ δ' ἐς αἰθέρα δῖαν 
ἀέρθη. ὁ “π)δ 

Αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον; καὶ ἐκώξυον ἔν πέρ ἀνείρῳ' 9ὺ ὅτ 

λμφὶ δ᾽ ἔμ᾽ ἠγερέθοντο ἰὐπλοχαυῖδες ἀχαιοὶ, 

Οἴχτρ᾽ ὀλόφυρομένην » ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας. 

ἂψ δ᾽ ἐλθὼν, κ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ" 

Φωνῇ δὲ ὀροτέῃ κατερήτοε; φώνἡσέν χ ὅπ χωρόν 8 

᾿ 

55 
ἐπεὶ 

Θάρσει, ἰαρίου χούρη τηλεχλείτοῖο᾽ ΥΩ, 

Οὐχ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσῃλὸν, δ᾽ τοι ἐφτέλεσριἐνον ἔσταϊ. 

χῆνες μὲν μνηστῆρες" ἐγὼ δέ τοι οἰετὸς ὄρνις οὐδεν 

ἴα πάρος, νῦν αὗτο τοὺς πόσις εἰκήλουθα, 

ὃς πᾶσι βνηστῆρσιν ἀεικέα τιόξ μον ἐφήσω. {τ νκνῦν 5.5 

ὡς ἔφατ᾽ “αὐτὰρ ἐμὲ μελοηδὴς ὕπνος ἀνξκεν, 
οὐχσ ΔΝ 

παπτήνασα δὲ, χῆνας ἐνὶ μεγάροισι νόεσαν. “τὸ! 

πυρὸν ἐροπτομένους παρὰ. πύελον; ἦχε πάρος περ’. ἢ -νΐ 

τὴν ὃ΄ ἀπαμειβόμενος προσεφη πϑλύριλτις ᾿ρδυδοφύς" 

ὦ γύναι, οὗπως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ἄνευρονιγ:., γχισοιτῦς 55 

ἄλλη ἀποχλίναντ᾽" ἐπειή δά τοι αὐτὸς ᾿Οδυσσεὺς 

Πέφραδ᾽, ὅπως τελέει: μνηστῆρσι δὲ φαίνετ᾽ ὄλεθρος 

Πᾶσ! μάλ" οὐδέ χὲ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλχύξε!. 

Τὸν δ᾽ αὖτἪο προοέξιτος περίφρων Πηνελόπειο; 

Ἐεὶν᾽, ἄτοι μὲν ὄνειροι ἀμήγανο: ἀκριτύυυθοι δύο 

Γζγνοντ᾽, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισιν. 

Δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὁνείρων: τ 

ἐδ ὑνᾶτος τῷ γρεῖν" ἐγαντίον δὲ τοῦτο τῷ πυχινὰ νυὴδ 



σάα Σὰ Ε Ἰρλτδι ς ἠδ 

πελθεῖν (18. ἐντεῦθεν" ἀλλ᾽ ἄγ' αὐτὸς ἐξηγοῦμαι νῦν τὸν ὄνει- 

ρὸν τουτονὶ, ὃν τῇ προτεραίᾳ ἑώραχα' χῆνές μοι εἰσὶν οἴχοι 

εἴχοσιν᾽ οὃς ἥδομαι ὁρῶσα ἐν τῇ αὐλῇ τρεφομένους" ἔδοξα 

οὖν ὁρᾷν ἀετὸν ἄνωθεν ἐκ τοῦ ὄρους ἀΐξαντα, ἀνελεῖν ἅπαν- 

τας, χατεάζαντα τὸν αὐχένα ἑκάστου" εἶτ᾽ ἀποπτώντ᾽ οἴχεσ- 

θαι εἰς τὰ νέφη" ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὠλοφυρόμην,, καὶ τῶν 

ἰθακισίων γυναικῶν ἄλλαις ἄλλοθεν συνέῤῥεον ἀυνφ᾽ ἐμὲ πα- 

ραμυθησόμεναι, ὡς τὰς ὄρνις ὀδυρομένην᾽ χὰν τούτῳ αὖ ἀνα- 

ὑλέψασα, ὁρῶ τὸν αὐτὸν ἀετὸν χαθήμιενον ἐπὶ τοῦ ἀετώ ματος 

τοῦ ὑψηλοτέρου τῶν δωμάτων ἀπάντων" ὃς ἀνθρωπίνως 

φϑεγζάμενος, θάρσει, ἔφη. πρὸς ἐμὰ, κόρη ἰχαρίου" οὐ γὰρ 

ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπχο αἴσιον τοῦτ᾽ ἐςίν' ὅπερ οὐκ ἀτέλεςον ἔς αι" 

οἱ μὲν γὰρ χῆνες οὗταί σαΐ εἰσιν οἱ μνηστῆρες" ἐγὼ "δ᾽ ἀὐ- 

τὸς ἀετὸς μὲν πρότερον, νῦν δ᾽ ὁ σὸς ἀνὴρ ἧκον, ὄλεθρον 

τοῖς μνηστῆρσιν ἐποίσων" κἀν τούτοις διῦπνισθεῖσα, ἔσπευσα 

πρὸς τὴν αὐλὴν ὀψομένη, ὅ,τι μοι συμιθαίη περὶ τοὺς χῆνας" 

οἱ δὲ ἐσιτοῦντο συνήθως παρὰ τῇ πυέλῳ. 

Οδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα: ταῦτα μὲν, ὦ γύναι, ἄλλως 

ἢ ὡς αὐτὸς διερμιήνευσεν ᾿Οδυσσεὺς, οὐκ ἔστι παρεγχλίναντ᾽ 

εἰπεῖν" ὁ γὰρ θάνατος τῶν μνηστήρων ἀριδήλως ἐξήγηται" 

χαὶ δὺχ ἐσὺ" ὅστις ἂν αὐτῶν ἐχφευξοῖτο, 

Πηνελόπη δ᾽ αὖ πρὸς ταῦτα᾽ ἀλλ᾽ ὦ ξένε, οἶσθα κάυ- 

τὸς τάχ, ἐκεῖνο' ὡς τῶν ὀνείρων ἴσμεν. οὺς μὲν. τινὰς αὐτῶν 

ἀκρίτους τε χαὶ ἀπράκτους γεγενημένους ἀνθρώποις". οὺς δ᾽ 
ἐνίοτε καὶ συμβάντας" διττὰς γὰρ εἶναι θύρας τῆς ἐξόδου 

᾿ ΚΝ ων δ Θδ:) “ " “ κριναι] ἐξύγησαι, 537. Εξ ὕδατος) βεόρεγμέναι ἐν ὕδατι, ἢ ἔξω, ἄνευ ὕδαχι ) 

τος, --- Ἰαίνομιαι] ἥδομαι. 5.1.3. ὅτοι] δυύτι σοι, 658, Παρὰ πύελον] ψ χα 
μβεγὴν, ἢ σχάφη», ἔνθα τυχὸν ἔόρεχον τὰς χριθὰτ" ἢ ἔνθα οἵ χῆνες ἐμοα εν 

κῶς 

Χὺς 
Ὁ, 

᾿ 

γῆς 
Υ Υ 

Γ 
ἐλούοντο, 560, ᾿Ανιήχανοι] ἄποροι, οὐχ εὔλυτοι, ἀδιάχριτα μουθεύοντες. χει ἢ γ 

ἊΣ 



δ ΦΗΣΟΜΗΡΌΥ 

Αἴ μὲν γὰρ ψέράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι 

Τῶν οἱ μέν χ' ὥλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, 

οἵ ῥ᾽ ἐλεφαίρονται, ἔπε ἀκράαντα φέροντες, ετοδδῆ 

οἱ δὲ διὰ ξεστῶν χεράον ἔλθωσι θύραζε, 

Οἵ ῥ᾽ ἔτυμα κραίνουσι ; βροτῶν ὅτε σέν τις ἴδηται, 

ἀχλ' ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον ὃ 

ἐλθέμεν" ἦ χ᾿ ἀσπαστὸν ἐμοὶ χαὶ “παιδὶ γένοιτο. 

ἄλλο δέ «οι. ἐρέω, οὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν 570 

ἄδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ν᾽ ̓ Οδυσῆος Ὄ 

οἴκου ἀποσχήσει: νῦν γὰρ καταθήσω ἄεθλον," 

Τοὺς πελένεας,, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐοῖσιν 

ἴστασγ᾽ ἑξείης δρυόγους ὡς δώδεκα παντὰς" 

στὰς δ᾽ ὅγε πολλὸν ἄνευθε, διαῤῥίπτασλεν ὀϊστόν. σι . 
ωι 

Νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω" 

ὃς δέ κε ῥηΐτατ᾽ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμησιν, 

καὶ διοϊστεύση πελέχεων δυοχαίδεχα πάντων, 

τῶ χχεν ἅμ᾽ ἑσποίμην νοσφισσαμιένη τὸδὲ δῶμα 

Κουρίδιον, μάλα χαλὸν, ἐνίπλειον βιότοιο" 8ο 

τοῦ ποτὲ μεμνήσεσθαι ὑΐοριχι, ἔν περ ὀνείρῳ. 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος, προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς᾽ 

ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω ᾽οδυσῆος, 

Μεχέτι γῦν ἀνάδαλλε δόμοις ἔνι τοῦτον ἀς)λον" 

Πρὶν γάρ το: πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, 559 

Πρὶν τούτους τόδε τόξον ἐὐξοον ἀμφαφόωνται 

ευρήν τ᾽ ἐντανύσαι, διοϊστεῦσαί τε σιδήρου 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπειχ᾽ 

τ 

᾿λμενηνῶν) ἀψύχων, ἀδυνάτων, κούφων. 565. ἐγαιφέρεντὰν 

563. Πελέχεας] οὖ πάνυ δῆλον ὅ,τι ποτ᾽ ἦσαν ταῦτα, πόταρο 

τὸ ξυλουργικὴν ἐργαλοιὸν " ἣ ἁπλῶς σιδήρια χερικωτάν ἀλλῶς ἌἜΝΗΕ 9 ] 

-» πὸ ςἰ Ϊ 
: Ἄν “μ ᾿ Ἷ 

΄ Ἂ 



ΟΔΥΣΣΚΙΑ͂Σ: Ὑ. Δ1 

ἣ ᾿ Ἢ τ εὐ " ᾿ αὐτοῖς᾽ τὰς μὲν, κερατίνας" τὰς δὲ, ἐλεφαγτίνας᾽ οἱ μὲν. ὀὖν 
- το ᾿ "κ » Ἶ κι ἊΝ 

ἂν αὐτῶν διὰ τῶν ἐλεφαντίων ἐξέλθωσιν; οἴχονζαι φροῦϑοι, 
ἊΝ ᾿ ε ᾿ς γ ᾽ ἣν 

ἀτέλεστα βάζοντες" οἱ δὲ διὰ τῶν χερατίνων, ἀληθὴ «χαὶ 
,  ἠ » «7 ἢ ᾿ ᾿ τὸὋἅ 

σύψφωνα τοῖς, ἀνθρώποις ἀγγέλουσιν". ἀλλ΄ ἔγωγ᾽ οὐχ οἷδ 
ῳ »Ψ» ᾿ -" 

ὅπως οὐ πείθομαι διὰ τούτων τὸν ἐμαυτοῦ ὄνειρον ἐξελθεῖν" 

᾿ ἴῃ χαὶ τῷ. παιδὶ Τηλεμάχῳ" Νὺ δ γὰρ εὐχῆς τοῦτ΄. ἔμοιγε. εἴη χαὶ τῷ, παιόι Τηλεμάχῳ" Νῦν 

δὲ χάκεϊνό μοι πρόσχες τὸν γοῦγ᾽ ἴσϑι γὰρ τὴν ἐπιοῦσαν ἡ- 
" , ν» ᾽ , “ “ αὖλιν 

μέραν δυσώνυμον ἔμοιγε ἐσομένην" ἡ με τῆς τοῦ Οὐυσσέως 

Ψ' ,ὔ Φ' Ἢ ΄ Α -» , ἢ 7 ᾽ 

ἀποστήσει οἰχίας" βούλομαι γὰρ προθεῖναι τοὺς πελέχεις ἀ- 
,ὔ - “-Φ Β᾿ Δ ᾿ “ ε ΠῚ ᾽ 9 ἐδ 

γωνίσασθαι τοῖς μνηστῆοσιν᾽ οὖς ἐκεῖνος ἱστῶν ἐν ἰσοπέδῳ 
΄ ᾿ - ᾽ δ 

πὴ ὁριζοντίως ὡς δρυόχους, δνωκαίδεχα ἐφεξῆς, εἶθ᾽ οὕτως 
᾿ . ᾿ " φὺν δὶ Ὁ Ὁ , ΄ ᾿ θέ 
ἀποστὰς οὐ μιχρὸν, ἠφίη δὲ αὐτῶν μελέτης χάριν τὸ ὀέλος 
᾿" “ τ 7 - - εὐστύχως" τοῦτον δὴ τὸν ἄθλον βούλομαι τοῖς μνηστῆρσι 

προθεῖναι" ὃς δ᾽ ἂν αὐτῶν ῥᾷον τὸ τοῦ ᾿Οδυσσέῳς τόξον ἐν- 
; ὃ , - , ΄ δ “" , κ »» 

τείνῃ, διά τὲ τῶν πελέχεων πάντων διοϊστεύσι, οὗτος ἄξε- 
2 ᾽ μὴ - »“ ΝΡ, » ταί με οἴκαδε παρ᾿ αὐτῷ' οὕτως σοι ἡ δύστηνος ἔγωγε κατα- 

λείψω οἶκον τουτονὶ τηλικοῦτον' οὗ οὐδέποτ᾽ οὐδ᾽ ἐν ὕπνοις 

παύσομαι μεμνημένη. 
- ᾿ Ν ᾿Οδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα' ὦ σεδασμία γυνὴ τοῦ ᾿Οδοσ- 

σέως, ὡς σοφῶς σοι μεμηχάνηται ταῦτα' ἀλλὰ μηκέτ᾽ ἄνα- 

τίθου τὸ πῤᾶγμα' ἥξει γάρ σοι ἐκεῖνος πολλῷ πρότερον, πρὶν 
:, τ ὑὸς ον ξ Ἢ πὸ Ν 

ἂν ἐχεῖνοι τὸ τόξον μεταχειρισάμενοι τοῦτο, δυνηθῶσιν ἐν - 
΄ ᾿ -- τιν -- 

τεῖναί τε, καὶ ἀφεῖναι διὰ τοῦ σιδήρου" 
Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα’ ἔγωγε μὲν, ὦ ξένε, βουλοίμην ἂν 

.--....----------- ----  ὁὁὁοὺὕύᾧἭΨὄπ ““-- ὁ ὁὦὋὦἝὦὁὦὁὃὁὃὁ ὁ ὁ ἑ 

5γ4. Δρυόχους ὃς] δρύοχος μὲν τὰ μεγάλαι ξύλα τοῦ πλοίου τὰ ἑχατέρω- 

θὲν ἐπὶ τῆς τρύπιος ἐπιστειρίζοντα᾽ ἐνταῦθα δὲ ἐν τ παιδιζ στύλοις χατὰ 

διαστήματα ἐτίθεντο ὄφθιοι ἐπὶ τῆς αὐτῆς γραμμῆς, ἐφ᾽ ὧν ἐεδν τόνον ας 

λέχ εἰς οὕτώς ἐπ᾽ εὐθείας, ὥστε τοὺς πάντας ἕγα φαίνεσθαι. 589. χορ, 7» 

ἐν ᾧ ἐγένετο νύμφη. ὅ85. Ῥρὶν γάρ τοι] πρότερον γὰρ τοι. ὅϑός ἀμφαφίονγνν 
ται) ψηλαφῶνται, 537). Νεὺρ ρὴν ἐνταγύσαι)} τὸ τόξον τεῖναι. -- Διοϊσξοῦραν ἵν 

ΐ 4 
: 



48 ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 

Εἴ κ᾿ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισιν 

τέρπειν, οὔ χέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάφοισι υχυθείη. [Π 

ἀλλ᾽ οὐ γάρ πὼς ἔστιν ἀύπνους ἔμμεναι αἰεὶ 

ἀνθρώπους" ἐπὶ γάρ τοι ἑχέστῳ μοῖραν ἔθηκαν 

90 

ἀϑάνατοι θνητοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 

ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναθᾶσα, 

λέξομαι εἰς εὐνὴν, ἥ μοι στονύεσσα τέτυχται, δ05 

Αἰεὶ δάχρυσ᾽ ἐμοῖσι πεφυρμένη ἐξ οὗ ᾽Οδυσσεὺς 

Ὦχετ᾽, ἐποψόμενος κακοΐλιον οὐκ ὀνορμαστήν. 

ἔνθα χε χεξαίμιην" σὺ δὲ λέξεο τῷδ᾽ ἐνὶ οἴχῳ, 

ὴ χαμάδις στορέσας . ἦτοι χατὰ δέμνια θέντων. 

ὡς εἰποῦσ᾽ ἀνέθαιν᾽ ὑπερώϊα σιγαλύεντα, θοο 

Οὐκ οἴη" ἅμα τῆγε χαὶ ἀμφίπολοι χίον ἄλλαι. 

ἧςς δ᾽ ὑπερῷ ἀναύᾶτα οὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν, 

κλαῖεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα, φίλον πόσιν" ὄφρα οἱ ὕπνου 

Ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυχῶπις ἀθάνη. 

᾿ς πιρρρι,, ..ν.-ΠΠΠπ5ΠΠ στρ Θὲ τ 

διὰ τῶν σιδήρων τὸν ὀιστὸν ἀφιένο.. 501. Μοῖραν) μέρος τοῦ ὑπγώττειν χαὶ 

«-.-.......,..
. «ὦν ἀν». “τ 



Ὅλσ νας ἂἢ ἀφ 

- » Ἀ ἵ ᾿ 

πὶ χαΐσοι βουλομένῳ ἦν, χαὶ εἰς ξω πρὸς σὲ διαλέγεσθαι" ἀλλ᾽ 
᾿ 

δ Π ᾽ δ ΕῚ 
ἐπειδὴ οὐχ ἔστι πάυμπαὰν διαγενέσθαι τοὺς ἀνθρώπους ἀύ- 

Ν - “-" ἢ ΔΩ͂Σ. τοις 
πνοὺς, οὕτω τῶν θεῶν διαταξάντων ἡμᾶς ἐπ᾽ ἀμφότερα. 

ἢ 4.ν δεν ὡς 
ἐγὼ μὲν ἄπειμι χαβευδύσουσα ἐν εὐνῇ » ἣν οὐχ ἐπαυσάμην 
“κ᾿ Ὁ 5 κ᾿ ΄ Ἧ τῇ ἣ 
ἀεὶ στεναγμοῖς τε φύρουσα, καὶ δάκρυσι χαταδρέχουσα 2. Ἐξ 

“- . Η͂ » ᾿ ) ν᾿ ΕΥ 

οὗ μοι ὁ θεῖος ὀδυσσεὺς, ᾧχετ᾽ ἀπιὼν ἐπὶ τὴν χατάρατον 
“"» Δ ὅδ᾽ » »ἭἬ ᾽ τς δὲ ᾿ ὡδ ᾿ 

πόλιν, ἣν οὐδ᾽ ὀνομαάϊ εἰν μοι ἀνεκτόν" σὺ δὲ μένων ᾧδε χατα- 
΄ « ὔ “ Ν ’» Δ ͵ὔ Γ ,ὔ 

χλίνου ἡσύχως, ἢ χαμαὶ ςρώσας, ἣ κλίνης ὑποτεθειμένης. 
“ὦ “ “ 2 ᾽ . "» .- 

Ταῦτα δ᾽ εἰποῦσα, ἀνέδχινεν ἐς τὸ ὑπερῷον σὺν ταῖς 
Ῥνς Ν , -»"ὝἭ ς Ἀ 5 - δω »ν 

γυναιξί" χαὶ καταδαλοῦσα ἑχυτὴν χχατὰ τῆς εὐνῆς, ἔχλαιεν 
᾽ , ἢ “ ἢ πολ , ΓΝ ἀν ἀπαραμυθήτως τὸν φίλον ἑαυτῆς πόσιν, μέχρις. οὗ ἐνῆκεν 

αὐτῇ λἀθηνᾷ τοῖς βλεφάροις νήδυριον ὕπνον. 

«-.....-.-.-.......  θὖθϑθϑθ6ὔῷὅἍ6ὅ6σ6σ  .ὃϑὃ0.΄΄-..-΄---ΦὋὉ΄ὋὦὋΠὀὖ-ὦὖῈὖ]ῸὮἪἢ΄ἴὋἢὋἪὋὃὉἢὩὩ΄-ὔ΄ὔὖᾧᾳῖ«ΦΦ[οᾧὌριᾧ΄ΒᾺὕνἅῳῸ ΄΄΄Φᾧοὃὖὺὦᾧ,-ςο“΄“΄“ὋὦὃὦἪἝἪ -..» 

ἐγρηγορέναι, δρρ.Κατὰ δέμνια) τὸ μὲν θέντων, ἀντὲ τοῦ χαταθέτωσαν" τὸ δὲ 

δίμνια δοκεῖ εἴλῆφθαι ἀντὶ τῆς κλίνης ἁπλῶς" ὁ ψσμά δὶς στορέσσ;" ὃ παρα- 
ἵ ᾿ Ἢ τ, ἩΜΡ , τ ἄξσαν : 

φραπδὲν παρέξει τοιοῦτον νοῦν" εἶον χοιμιγδγιτι ἐν τῷ οἴχω ἢ αὐτὸς στρώσας, 

χσραΐ, ἢ αἱ θεράπαινα ὑποθέτω σαν χάτωθεν χαὶ χλίνην. 

---  - .«“υ)94.».---- - --- 

[ ἴων ἶ 

ς Ἂν δνν,.. Δ 7 

ΤΟΜ, ᾿σεήθὰ ἄ ὌΝ ἢ κα 
γι 



πνοοονισιφεθεφοθιοθδοφε σι ΦοθοφόθοσεθοδιφοΦυφυδισιφιφιφι συδενρου σοῦ 

ὙΠΌΘΕΣΙΣ 

ΟΣΥΣΣΕΥ͂Σ χοιμώμεγος ἐγ τῷ προδόμῳ, βιέπει τὰς 

τῶν θεραπαινίδων ἀτασθα.ἰίας. ἀϑηνᾶ δὲ ἐγέησιν αὐτῷ ὕπ- 

γον ἡδύν" Πηγεόπη δ᾽ ὁρῶσα τὸν ἑαυτῆς γέμον προσιόγτα, 

ϑυσαρεστεῖται , καὶ ζητεῖ πρὸ τούτου τὸν θάγατον. ἄγου- 

σι δὲ καὶ οἱ ποιμένες τὰ ἱερεῖα, καὶ Μεζάγθιος καθάπτο- 

ΟΕ Σ ΣΈ ΡΩΙ ἃ Σ. Ὑ; 

ἀν ΩΣ» ἀκ ς ἊΣ 
Αὐτὰ; ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάζετο δῖος 'Οδυπσεύς 

, ᾽ὔ ͵ὔ “(.» ᾿ Ἄν 

Κὰμ μὲν ἀδέψητον βοέην στόρεσ᾽, αὐτὰρ 

Κώεα πόλλ᾽ ὑΐων., τοὺς ἱρεύεσκον ἀχαιοί' 

Ἐῤρυνόμη δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ χλαῖναν βάλε χκοιμηέντι, 
᾿ " " - .) Ψ - ἔνθ᾽ ο᾽ δυτσεὺς; μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ 5 

Χεῖτ᾽ ἐγρηγορύων᾽ ταὶ δ᾽ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες 

ἴσαν, αἱ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ, 

ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι. 
- Ἦν ας 7 

Τοῦ δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσοι φίλοισιν' 

Χὸὲ μεταῖξας ἤάνχτην τεύξειον ἑχάστη,, 



“0, ἐφ .«Φοαδοφεώθο νονυσνωνώ ἐδ υϑοφου οουφεφεαιουφοθιυφυθιθοθιθοθοϑ
ιθνῶ 

ΠΎ πεν, 

- τω 

ται αὖϑιες τοῦ ᾽Οδυσσέως" φαύ"εται δὲ χαὶ τοῖς ἀνηστῆρσι 

σημεῖον οὐχ ᾿αἴσιογ" γίνεται ἐδωγία, τῶν ᾿Ιθαχησίων, καὶ 

αὐτῶν θυόντων ἔξὼ τῆς πόϊεως παγδημεὶ ἐν τῷ τοῦ “- 

πῦ.λίωγος ΤῪεμέγ ει" Ἴηδε ἡμαγος δὲ πρυπη. ἠακίζεται «]όγοις 

παρὰ τῶν ἀγηστήῤϊωνγ" Θεοχ.ϊληενος οὖν ἰδὼν σημεῖον, 

προ έγει κακὰ τοῖς μληστῆρσι 

φτοσθ σου ςθ πορασςοφοοσφοςσοσοσοσοησοσθθϑα 

Ἐδὼ ὅρον; Ἀγ ἰ ὧν 
που μὸν ὡκΘικοὐ»-...--- 

, ᾽ ΄ ᾿ , -- ι 

Ὀ τοίνυν ᾿οΟδυσσεὺς υὐνάσθη αὐτοῦ ἐν τῷ πρὸ όμῳ, ἀνέρ- 

, 
Ν ν» 

γατον ὑποςρώτας βηείαν, εἶτα δὲ καὶ χῴδιχ πολλὰ ἐπιβαλὼν ' 
τῶν καὶ ἑκάστην σφαττομένων ἱερείων" ἡ δ᾽ Τὐρυνόμη ἐπέ- 

ῥηκεν αὐτῷ λαταχεχλιμένῳ καὶ χλαῖναν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἡγού- 

πνει, ὅπως ἂν αὖτ ῷ ἜοΝ ἀχλῶς τὰ παϑύν ταν πἠκυρυ νι 

μένος᾽ κὰν τούτῳ, αἵ τῶν γυναϊκῶν ἐμίσγοντὸ λάβρα ' 
ρον ἐξμεσαν οὖν ψλῶτι πολλῷ τὴς οἷχί 

μνηστῆρσιν) ἐζγεσαν σὺν γέλωτι πολλῷ τῆς οἴχίας, ἔριω 
“" 

ποὺς ἃ ἀλνήλας ἡεόμεν οησεν ὁ δ, πάρος τνϑεὶς 

-- τ -.---.-.ς -ς----ς--ς--ς-ς-. 

, ὅ. ἢ ͵ ᾿ » Ὡ 
αὐ Καμμύν, Στλρεσα) αχτεστοξισευκῶν 7. ὕστατα καὶ 

4 



Κλ ΤΗΣ ὉΜΉΡΟΥ 

Ὦ ἔτ᾽ ἐᾷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι 
ὕστατα καὶ πύματα' κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει, 
ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεθῶσα, 

ὧι ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ᾽ ὑλάει, μέμονέν τε μάχεσθαι: Ὶ 
ὥ; ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάχτει ἀγαιομένου χαχὰ ἔργα" 

Στῆθος δὲ πλήξας ἀραθίην ἠνίπαπε μύθῳ" 

Τέτλαϑι. δὴ, κραδίη" χαὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης, 

ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ 

᾿φθέμους ἑτάρους" σὺ δ᾽ ἐτόλμας, ὄφρασε μῆτις, 20 

Ἐξάγαγ᾽ ἐξ ἄντροιδ᾽, ὀϊόμενον θανέεσθαι. 

ἃς ἔφατ, ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἧτορ᾽ 

τῷ δὲ μάλ᾽ ἐν πείση χραδίη μένε τετληυῖχ 

Νωλειμέως" αὐτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθα. 

ἧς δ᾽ ὅτε γαστέρ᾽ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο, 

Ἐμπλείην χνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνϑα 

Αἰόλχῃ, μάχα δ᾽ ὦχα χιλαίεται ὀπτηθῆναι 

ὧρ ἄρ᾽ ἔνθα χαὶ ἔνθα ἑλίσσετο, μερμηρίζων, 

ὅππως δὴ μνησσῆρσιν ἐναιδέσι γεῖρας ἐφήσει, 
΄ , Ν" ε , 

Μοῦνος ἐὼν πολέσι. σγεδόθεν δὲ οἱ ἦλθεν Αθήνη,, 30 
“ ἣΝ ᾿" Ὡς 

Οὐρανόθεν καταδᾶτα' δέμας δ᾽ ἤϊκτο γυναιχί" 
,ὔ Ὶ “ἢ ν» 

ἥφ' καὶ μὲν πρὴς μιῦ»ν εεἴπεν" Στῆ δ᾽ ἄρα ὑπὲρ κεφαλ 
, 

, ᾽ ᾿ ᾿ ἐς ὦ Ἦν , ΟἿ 
Τιπτ ἐγρήσσεις, πάντων πέρι χάμμορε φωτῶν, ΐ ᾿ 

ἮΝ ΄ "7 “ 

Οἰκος μέν τοι ὅ)᾽ ἐστ 
᾿ -" Φ “ὦ " Υ » 

Καὶ παῖς, οἷόν πού τις ξέλδεται ἔμμεναι υἷα, 95 
. ᾽ . ᾿ ψες 

Τὴν ὃ ἀπαμειδόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσοεῦς 
᾿ δ ὡ Κ᾿ ἢ ἢ ᾿ “ῳ 
Ναὶ δὴ ταῦτά γεὲ πάντα, θεὰ, κατὰ μοῖραν ἕειζες" 

- Ῥω " ᾿Ξ ἷ 
ἀλλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμιηοίζει; 
3; Ν ιν 
οππως δὴ μνηστῆοσιν ἀναιδές ς ἐφήσω, 

Ἀαρ χλλήλο0 τὸ σχῆαχ' ὕστατοι δὲ, ὅτι τὴν ἐπιηῦσαν νύχτα 



σι 52. Αὐϑι, ἢ. 53 

ἐᾶσαι τὸ ὕστατον ἤδη τοῖς ὑπερφιάλοις συγγενέσθαι ΒΝ Ὰ- 

στῆρσιν" ἡ γὰρ καρδία ὑλάκτοι σφαδάζουσα ἔνδοθεν οὐγ, 

ἥἄττον, ἡ καὶ χύων, ὑπομαζίους σχύλακας ἔχουσα͵, ἐπειδὰν 

ἴδη τῶν ἀγνώτων τινὰ προσιόντα, τέως δ᾽ οὖν ἐπέσχεν, 

ἐκεῖνό γε ὑπειπὼν αὐτὸς ἑχυτῷ. Τέτλαθι δὴ χραδίη,) χαὶ 

χύντερον ἄλλο π' τ᾿ ἔτλης, ὅτε σον Κύκλωψ κατέτρωγε τοὺς 

ἑταίρους ἐν τῷ σπηλαίῳ" σὺ δὲ, χρησαμένη φρονήσει, ὑπε- 

ξῆλθες ἐκεῖθεν, σοφίᾳ ἐκφυγοῦσα τὸν χίνδυνον. 

Τοιούτοις λόγοις ᾿Οδυσσεὺς τῆς ἑαυτοῦ κατεκοάτει καρ- 
. " 

, “- " Ν ͵ 

δίας, ουνεχῶς παλλομένης" ἄλλως ὃ οὐκ ἐπάνετο λισσύμιενος 
2 

μ᾽ 
" 

᾽ 
3 ᾧ 

« , " φ 9 , ᾿Ξ “ ,ὔ Ν Ι ν μι δὰ ΚΑ 

ἐφ ἑκάτερα ἐν τῇ χλίνη χαθάπερ γὰρ») εἶτις γαστερα πι!λε- 
7 

- " ω αν εὖ ΟΝ Ν δι , με 

λῆς τε χαὶ αἰμάτος οὐσᾶν πλήρη, ἐπὶ ἀφθόνον πυρὸς συνέχῶς 

περιστρέφει,, ἐπιθυμεῖ τάχιον ὑπτηθῆναι" οὕτως ἐχεῖνος πὲ- 

ριεστρέφετο χοίμιενος ; παντοίως τολυπεύων τὸ ἐπιχειρεῖν 

-Ὁ 
- " ὦ ᾽ , - , 

τοῖς ὑπερηφάνοις μνηστῆρσιν, εἰς αὐτὸς πολλοῖς ἐχείνοις 

4 ᾽ ᾿ , 

μοὶ ταῦτα τοῦνὴν τὸν νοὺν περισ 

ὯΠ ὡν ε “Ὁ ᾿ “»ἭἬ ᾿ 

στοέφοντι, ἐπέστη αὐτῷ ἀθηνᾷ ἄνωθεν χατελθοῦσα ἐν 
Ι εν ᾽ ὃ ᾽ 

"Ὰ ᾽ὔ ᾽᾽ ν -- Ἔ »-Ὁ . Α ΄“- » “"- 

εἴδει γυναιχός᾽ χαὶ στᾶσα αὐτῷ ὑπέρ χεραλῆς,) ἔφη ταῦτα. 

Ἶ ἘΠ ἊΨ Ν ΡΈΤΩ Ἢ Ξ- , » ΄ 

τί ποθ᾽ οὕτω διατελέῖς γρηγορῶν») ὦ πάντων ἀνθρώπων χατ ἐϊς 

χκομορώτατε σύγε; οἶχος οὗτο: ὅδε ὁ περιχαλλὴς σός ἐστιν, 

ἢ ᾿ » - 3, 

ἥτε γηνὴ πιστὴ ἔνδον, καὶ παῖς αὐτὸς, οἷον ἂν πατὴρ ἕχυ- 

- ) “ὦ 
τῷ εὔξαιτο εἶναι. 

᾽οδυσσεοὺς δὲ ποὸς ταῦ ὕτα υὲν; ὦ θεὰ, κατὰ λύ) υσσεὺς δὲ ποὸς ταῦτα. Ταῦτα μέν, ὦ νεᾶ, κατὰ λόγον 

4 ἊΝ Ψ , 9. ψὰνἙ “υ ΄ ΄ 4 

σοι ἐστὶν εἰοη μένα" ἀλλ ἐκεῖνο περιαμύττει μὸν μάλιστα τὴν 

Ἵ "᾽ “ - - ν " 

διάνοιαν, ὅπως ἂν ῥᾷον τοῖς μνηστῆρσι χαὶ τούτοις πολλοῖς, 

.- τ -  π------------ 

᾿ Υ πΥ ΣῸΣ " Ω Ξ Ά 
δίχυν. τ. ἀμαλῇσι] ἄπαλαις γεογνοῖς, ττ Βεθῶσλ) ἑστῶσα. τ. ἀγνεύ- 

- Σ Δ . ᾿ , γε; -" 

σασα] ἄγνωστον ὑλαχτεῖ. τθ6. ἀγαιομιένο") ἐχπληττομένου καὶ ἀγάναχτούνπος, 
) 

1. Ἐνίπαπε] πορόνει, ἔλεγε. 32. Καθαπτίμενος) χαταστέλλων. ον ς 
΄ [ἀ Ῥ , 

ἐν τὰ ΠΤῊν ννν ,. ἈΡῚ τ 
60} ἐν πειβοῖ γσυγ." 17' Αὐλλε] περιστρέχει, 37. Εγρήδει] | ἸΑ 



δή ΠΈΣ ὁ ΜΕΗΡΙΟΣΥ 

Μοῦνο; ἐών" οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ξυδὸν ἔχειν" ήο 
Ν “᾿ ᾿ 

Πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ ἐρλμθ 

Εἴπερ γὰρ πτοίναιμι Δυύς τὲ σέθὲν ὃς ἕκητι 
"» " 

Πῇ κεν ὑπεχπρηρύγοιμι: τὰ σὲ φράζεσθαι ἄνωγα. 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θὲὰ ἡλαυχῶπις θήν: 

Σγέτλις, καὶ μέν τίς τε χερείον! π ῳ, 45, 

ὅσπερ θνητός τ᾽ ἐστὶ, χαὶ οὗ τύσα μείδεα οἷδεν" 

Αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, διαμπερὲς ὅ σε φυλάσσω 
᾿ 

᾿ ς - δέ ἐξα δὼ» 
ν παντέσσι πόνοις ἐρέ έω δέ τον ἐφ να ΎΝ ΩΝ 

ἵπερ πεντήχοντα λόχοι μμεξόπων ἀνθρώπων͵ 

ΝΟΣ περισταῖον, κτεῖνα: μεμοῶτες ἄρεηϊ ̓ ἤρ 

- , ΣΝ - 
Καί χέν τῶν κα ρόχς καὶ ἴφια μῆλα. 

ΑὙλ' ἐλέτω σε καὶ ὕπνος ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν 

Πάν"υγον ἐγρήσσοντα' χαχῶν δ᾽ ὑποδύσεαι ἤϊη. 
᾿, ΚΣ Ψ0 1, ΠΕ ΄ ΓᾺ -᾿ 

ἧς φάτο' χαὶ ῥχ ον. ὕπνον ἐπι βλεφάροισιν ἔχευεν 

Αὐτὴ δ᾽ ἂψ ἐς ὄλυμπον ἀφίκετο δῖα θεζων, 5.8, 

Εὖτε τὸν ὕπνος ἔμλαρπτε, λύων μελ εἐδήματα θυμοῦ» 

ἡ ΣῊ δ κεέσ, ΠῸῚ; λυσιμελής" ἄλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπέγρετο χέδν᾽ εἰδυῖα 
- ᾿ πο - 

κλαῖε ὃ ἄρ᾽ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν, 

3. ἢ , ΠΡ ΗΝ : ἜΜΕΝ “Ὰ 4 

Δύτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα, χορέσσατο ὃν χάτα θυμὸν, 

Ὁ 

ἀρτέμιδι 5 πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν" (ο 

5 ν᾿ 

ἄρτεμι, πότνια θεὰ, θύγατερ Διὸς, αἴθε μοι ἦδη 
ον ἀπ 2 Ὲ ᾿ 

ἰὸν ἑνὶ στήγεσσι βαλοῦσ᾽ ἐκ θυμὸν ἔλοιο 
4 Ὁ “ “»ν ; ᾿ "ΨὌ ,κ" 

Αὐτίχα νῦν" ἢ ἔπειτά μ᾽ ἀναρσπάζασα θύελλα 
: . 

Οἴχετο προφέρουσα χατ ἠερύεντα χέλευθα, 

ἕν προχοῖς δὲ δάλοι ἀψοῤρύου ὥκεανηῖο. 605 
ὡς δ᾽ ὅτε Πανῆα; “ἔου ΧῪ ύρας ἀνέλοντο θύελλαι 

4. ἔχυτι! ἕνεκα σου" ἢ διὰ σοῦ χαὶ τοῦ Διΐς. 53. Κακῶν] αὐτῇ 
“αὐτὸς καχοῦ ἴσῃ, ἐφ' "πηώσας, 58. Πανδέρεως Μυ)ίσον"ς ἔσγ, 



ΟΑΥ̓ΣΣΞΊΤΑΣΤΥ δ 5 

εἷς ὧν αὐτὸς, δυναίμην ἐπιθέσθαι ἀθρόοις" δεύτερον δὲ, ὃ 

χαὶ μεῖζον, εἰ χρατήσω σὺν σοὶ καὶ Διΐ, ποῦ ἂν καταφύγοι- 

μι), εἴγε οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν ἔπειτα πολλοὶ πολλαχόθεν ἀγειρό- 

μένοι, ἐπέλθοιεν ἐπ᾽ ἐμέ; τοῦτο γὰρ ἀξιῶ παρὰ σοῦ διδαχ- 

θῆναι. 

ἀθηνᾷ δὲ πρὸς ταῦτα, σχέτλιε, οἷος αὐτὸς τυγχάνεις 

ὧν δυσπειθής! τάχα γὰρ ἂν τις καὶ χεῖρον ἑαυτοῦ φρονοῦντι 

ἑτέρῳ πεισθείη" σὺ δ᾽ οὐδ᾽ ἐμοὶ θεῷ γ᾽ οὔσῃ, καί σου παντοίως 

προϊσταιμένη" ἀλλ᾿ ἴσθι ἐκεῖνο, μᾶλλον δὲ σαφῶς πέπεισο, 

ὡς εἰ καὶ πεντήχοντα λόχοι πολευιίων ἡμᾶς περιστήσειαν, 

ἐθέλοντες ἀνελεῖν, τούτους οὐχ ὅπως νικήσεις πᾶντας; ἀλλὰ 

καὶ τὰς ἀγέλας αὐτῶν ἐλάσας, πονήση λείαν’ ὕπεχε τοίνυν 

νῦνγε τῷ ὕπνῳ τὰ βλέφαρα τὸ μὲν γὰρ παγνύχιον ἀγρυπνεῖν 

μέγας πόνος τοῖς ἀνθρώποις ἐγγίγνεται" ὕπγος δὲ λύσει 

πάντα τὰ κακά. Ταῦτα δὲ εἰποῦσα, αὐτὴ μὲν ἀπέπτη εἰς 

τὸν οὐρανόν" ὁ δὲ ἀνεπαύσατο χαϊευδίσας. 

Πηνελόπη δ᾽ αὖ πάλιν ἔκειτο χαὶ αὐτὴ ἐν τῇ εὐνῇ γρη- 

γοροῦσα καὶ χλαίουτα᾽ κἀπειδὴ χαὶ αὐτῇ ἅλις εἶχέ ποτε δα- 
ἤ 3 » ᾿ , " , 

χρίων, ἐπηύξατο τῇ λρτέμιδι ταῦτα. ἄρτεμι θειοτάτην 

Διὸς θύγατερ , ἥχοι μοι παρα σου ὀϊστὴς εἰς τὸ στῆθος, ὥς δ 

με αὐτίκα μάλα ὀχονῥν ἢ δύελλά τις ἀναρπάσασα διὰ τοῦ 

ἀέρος βάλοι με φέρουσα εἰς τὸν βέγαν ὠχεανὸν, ὥσπερ τὰς 

τοῦ Πανδάρου θυγατέρας" τούτων γὰρ τοὺς τώνδας ἀπολέ- 

......-------΄Φ6΄θρὔ-ὔ»σν» ὅὕὕΚ5- 
ΤΤΤΤ΄“Ἕ“ἽἾΥἿ΄ Ῥα.“Ξ- ςῸ-"ς-«...-- - --ὄ ο

- 

ἐξ ἀρμαθόης τῆς τοῦ ἀμφιδάρ, αὐτο, ἀηδένα, Κλεοθήραν, καὶ Μερόπην" ἧς 

ἀνέθγεψαν ᾿Αφροδίτη,, "Αθυνᾷ, καὶ ἤρα: Πανδάρεως δὲ παραγενόμενος εἰς 

Κρήτην, χλέπτει τὸν τοῦ Διὸς χύνα' καὶ κατατίθετσι αὐτὸν παρὰ Τανταλῷ 

ἐς Φρυγίαν, ἐχ Φοινίκης φήσας αὐτὸν ἀγωγεῖν" δ; μᾶς δὲ ζητεῖ; τὸν -κὐνὰ 

μὐρὸν ὀμενον: τοῦ διὸ πασσχοοι χαὶ Ἂ ΊΡΗ ἱνεται χαὶ ποὺς Ταάνταλ, ὃν, 

. 

ἅτ᾽ οὔσης, εἰς ἡλϑήϑας, αὐξήδον εἰς ὝἜΒΥΣΝ ὅπου χὰς "τῆν μὰν 



56 ἘΗΣ ΟἾΠΡΟΥῪΎ.- 

δὲ - Η - Τῆσι τοχήας μὲν φθῖσαν θεοί" αἱ δ᾽ ἐλίποντο 
ς ΚΒ ὦ “} . 

ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισε δὲ δτῖ᾽ ᾿Αφροδίτῃ 
-- Ν ν᾿. Ζι:" 

τυρῷ. καὶ μέλιτι γλυκέρῷ καὶ ἀδέϊ οἴνῳ" 
., {χ᾽ 

᾿ ῳ ΄- -"ν 

Τρη δ᾽ αὐτῆσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν 
«τ δ Ν 4 ΒΝ ἊΨ [2 Π Ξ 

τἶδος καὶ πινυτὴν, μῆκος δ᾽ ἔπορ' ἄρτεμις ἀγνὴ, 

ἔργα δ' ἀθηναίη δέδας κλυτὰ ἐργάζεσθαι. 

τ -- 

Εὖτ᾽ ἀφροδίτη δῖχ προσέστιχε μακρὸν ὄλυμπον, 

Κούρῃς αἰτήσουσα τέλος θαλεροῖο γάμοιο, 
Ἐ ΄ 7 ε ΄ φ. ἐπ ΜΕΥ -“ 

ς Αἰα τερπικέραυνον (ὁ γάρ τ᾽ εὖ οἶδεν ἅπαντα, 

ἽΜοῖράν τ᾽, ἀμμορίην τὸ καταθνητῶν ἀνθρῴπων) 

Ἐόρμα δὲ τὰς κούρας ἄρπυιχι ἜΡΜΟ, 

Καί ῥ᾽ ἔδοσαν στυγερῆσιν Ἰξρινύσιν ἀμφιπολεύειν" 

ὡς ἔμ᾽ ἀϊστώσειαν ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες. 
ΨψΡ Ἁ ᾿ 

᾿ ἔμ᾽ ἐὐπλόκαμος βάλοι ἄρτεμις, ὄφρ᾽ ὀδυσσῆα 

Οσσομένη καὶ γαῖαν ὕπο στηγε φὴ ἣν ἀφιχοίυ νην» 

Μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐὐφραίνοιμι νόημα. 

ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεχτὸν ἔχε: κακὸν, ὁππότε κέν τις 

ἤματα μὲν χλαίη, πυχινῶς ἀκαχήμενος ἧτορ, 

Νύκτας δ᾽ ὕπνος ἔχῃσιν (ὁ γάρ τ᾽ ἐπέλησεν ἁπάντων, 

Ἐ ολλῶν ἠδὲ χαχῶν,; ἐπεὶ 3 ΤΡ ἀμφιχαλύψει) 

Αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ ἐπέσσευεν καχὰ δαίμων. 

τῆδε γὰρ αὖ μοι νυκτὶ ΧΎ ε εἴκελος αὐτῷ, 

Τοῖος ἐὼν, οἷς ἦεν ἄλλα στρατῷ" αὐτὰρ ἐμὸν χῆρ 

Χαῖρ᾽, ἐπεὶ Ἰπξς ἐφάμην ὄναο ἔμμεναι, ἀλλ ὕπαρ ἤδη) 

ἧς ἔφατ᾽ αὐτίχα δὲ ἐσ Ω  ΟΔᾺ ἔλυεν ἢώς. 

Ἰῆς δ᾽ ἄρα χλαιούσης ὄπα ασύνθετο δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
Ὑ Ὁ, ἣΝ ᾿ " 

Μερμήριζε δ᾽ ἔπειτα, δόλησε δέ οἱ χατὰ θυμὸν 
" , “.-« 

Ἢ γιγνώσχουσα παρεστάμεναι χεφαλῆφιν. 

- ἐς Δ ἫΝ , ᾿ 
πυναῖχα κτείνει" τὰς δὲ θυγατέρας αὐτοῦ παραδίδωσι τὶ 

δι 

80 

85 ) 

90, 



ΟΛΔΥΣΣΕΤΑΣΟΎ. δι 

φαντες οἱ θεοὶ κατέλιπον ὀρφανὰς ἐν τῷ οἴχφ᾽ αἱ δὲ μεγά- 

χαι τῶν θεῶν πολλὴν αὐτῶν τῆς ἀνατροφῆς ἐποιήσαντο 

πρόνοιαν, ἀφροδίτη μὲν γάλαχτι;, μέλιτέτε γλυχερῷ,, καὶ 
ν ͵ 

οἴνῳ ἡδεῖ αὐτὰς ἀναθρέψασα, ἥρα δὲ κάλλος αὐταῖς χαὶ 

φρόνησιν χορηγήσασα;, φυὴν. δὲ παρασχοῦσα χαὶ ἀνάστημα 

φώματος ἄρτεμις, ἀθηνᾶ δὲ χαλὰ διδάξασα ἔργα. ὡς οὖν͵ 

ἡ ἀφροδίτη ἀνήει ποτὲ. ἐς τὸν οὐρανὸν πρὰς τὸν Δία, αἰτή: 

σουτα ὁρίσαι αὐταῖς τὸν γάμον (ἐχεῖνος γὰρ μόνος ἐπίς αται. 

τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν χαὶ χακοδαιμονίαν τῶν ἀνθρώπων) τότο 

δὴ ἅρπυιαι ἀναρπάσασαι, παρίδωχαν αὐτὰς ἱιριννύσι, Τοῦτο 

αὖν τὸ πάθος εἴη νῦν κἀμοὶ γενέσθαι παρὰ τῶν θεῶν; ἢ θέλει 

"» ν ἢ [ ᾿ "΄ Ν ͵) 

ἧς ἀρτέμιδος ἀπολοίμην, 'νὰ θᾷσσον γενομένη » - Α 

αὐτῷ παρὰ τῆς ΔΙ 
ἊΝ , Ἂ ν᾿ 

ι 
ν ", ᾽ ΄, ἈΝ Ν , 

ὡουμ,.. πῚ τον θεῖον Οὐυσσέα" μή ἢ εἰς ) εὐτέρον 

᾿ 

Ν 
εἰς ἅδου, 

ἥκουσα γάμων , χείρονος ἀνδρὸς πεῖραν λαθοιμι" τὸ μὲν Ὑὰ9 
γάμον,» χριρονος, ὄνθρος πέραν Οὐ βος τὰν ταν 

κ φῶ. ΄ ᾿. Ἷ ω ᾿ ͵ - 

διηνεχὲς τῶν δακρύων, κακὸν μὲν χαὶ τοῦτο, ἀλλὰ γένοιτ᾽ 

᾿Ὶ ᾿ , Ν ᾽ 

ἂν ἀνεκτὸν, ὁπότετις Χχλαάϊων τὰς ἡμέρους) ἀναπαύοιτη 

, 3 Ἁ » -.- ν - 

γύχτωρ, εἰς ὕπνον τραπόμενος" ὃς τῶν τε χαλῶν Καὶ κακῶν, 

ΩΣ ᾿ . , ᾿ , , δὸ «νιν Ἂ 2 

ἅν» ἐλθὼν, λήθην ἀνθρώποις φέρει" ἐμοὶ δ᾽ οὐδ᾽ οὗτος ἐπὶι- 

, ᾿ 5 » ΩΝ ’ὔ Ὕ ᾽ ᾿ Φ' 4 ᾿ ᾿ ΑἿἾἍ 

χάθηται ποτὲ τοῖς βλεφάροις" εἰ ὑέποτό πῇ καὶ μιχρὸν αὐτὸν 

ΥΩ ’ ε: :ὦῷ΄71.7Σςσλ - “-. ᾽ ,ὔ ΦΑ 

μεταλάδοιμι, πάρεισιν οἱ ὄνειρο! ἄγλος ἄλλοθεν χατιῦντες, 
᾿ 

ὖ Ἧ 
κ᾿ " Ψ 

΄ ᾿ Ἂ 

οὖκ οἶδ᾽ ὅτου τῶν θεῶν ἐπιπέμποντος,, τὸ πάθος ἀνερεθί- 

ζοντες" αὐτίκα γὰρ ἀρτίως ἔδυξα ἰδεῖν ᾿Οδυσσέα, οἷος ἣν, 
- “ἀν μὰ 

ἡνίχα συνεστοάτευισεν ἐπὶ Ἑροίαν᾽ ἐγὼ δ᾽ ἡ δειλαία ἔχαιρον 

ΠῚ . " ε - πα Φ. τ 

εἰκῇ, ὕπαρ τὸ ὄναρ ὑπολαμόάνονσα εἰναι. 
ΩΣ δ , ἂν ᾿ Ὁ ον 

ταῦτα ὃ ὀδυρομένης αὐτῆς ἅμα ὑποφαινομενὴ λυξρα, 

ὀδυσσεὺς ἀκούσας ὑρηνούσης τινὸς, συνέξαλεν . ἥτις εἴη: 
τῦῥε: 

χαὶ δὴ ὑποπτεύσας, μήτι ἐπιγνοῦσα, ἔλθαι πρὸς αὐτὸν, 

ἀνελόμεναι, παραδιδόασιν Ἑρωνύσι δουλεύειν" ὁ δὲ ποιυτὴς ὅ 

ϑάνατον τῶν τοχέων τὴν ἀνατροφὴν ταῖς θεαῖς ἀναγράφει, 

λήθην ἤνεγκε, παρὰ τὸ λήθειν, τοῦ, ᾿λλετοὶς) ἀλόθευσα ἐντ 



ῃ8 ΤῊΣ: ΟἸΞΕΒΟΤ 

Αλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ χώεχ, τοῖσιν ἐγεῦδεν, οὗ 
ἐς μέγαρον χατέθηχεν ἐπὶ; θρύνου (ἐκ δὲ! βοείην 

Θῆκε θύραζε φέρων" Διὶ δ᾽ εὔξατο; χέϊρας: ἀνασγῶν" 

Ζεῦ πάτερ, εἴ μ᾽ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε: καὶ ὑγρὴν 
ἤγιτ ἐμιὴν ἐφ᾿ γαῖαν. ἐπεί μ᾽ ἐκχκώσατε λίην, 

Φήμην τίς μοι φάσβωώ ἐγειρομένων ἀνθρώπων Ὁ τοο 
΄ 

Ἐνδοθεν" ἔκτοσιυτν δὲ Διὸς τέοχς ἄλλο φανήτω. 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔχλυειμητίντα Ζεύς" 
᾿ δὶ ὧὦ , Ἱ Δὐτίκα δ᾽ ἐβρόντησεν ἀπ' αἰγλυίβντος Ὅλύν πόυ,᾿ 

Ὑψόλεν ἐκ νεφέων" γάθι5: δὲ δῖος ᾿ὀδησοεύς. 
᾿ 
ν φήμην δ᾽ ἐξ οἴχοιο γυνὴ πηδέηξεν ἀλετρὶς κοῦ 

λησίον, ἔνθ᾽ ἄρα οἱ μύλαι εἴχτο ποιμένι χαῶν" 
᾽ ᾿ 

ΝΜ Ξ Ἐς ΜῊΝ τ᾿ 
Τῆσι δώνγεχα πᾶται ἐπερρώηντο γύνλιχες, 
3 

Ἀλφιτὰ τεῦ ᾽ 
΄ « ν “. «-ἣ, Ω ν᾿ . ν᾽ “ 

Δί μὲν ἊΣ ἄλλας εὐον ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἀλεσσαν" 

ἣ δ »᾽ τἰτῇ δῈΪ δὲ μὲ οὐπὼ παύετ᾽, ἀφαυροτάτη ὃ ἐτέτυκτο" 110 

Ἧ δα ΠΣ ΣῊΝ στήσχος, ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι" 

Ζεῦ πάτερ, ὅστε ὕεξοῖσι καὶ ἀ: 
͵ 

».αἰνς ΡΞ “ν᾽, ᾽ 

εε μνεγλὶ εοροντηγας ἀπ οἱ ϑᾶνοι ἀστεϑοεντος, 

νῃρώποισιν ἀνάσσεις, 

“.ὦΝΜ.͵ δ όαᾳιὶ γϑι. ο , Ἂ ον α ἜΣΤΩ 2 
Οὐδέ ποϑι νέφος ἐστί τέρα; νύ τεῷ τόδϑ, φαϊνεϊ;. 

“- - » 4 ΚΝ ἔ 

Κρῆνον νῦν χαὶ ἐμοὶ ὁὀειλῇ ἔπος, ὅττι χεν᾿ εἴπω" ΠῚ ἘΠῚ 

Μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε 

ἕν Μεγάροις Οδυσσῆος ἑλοίατο δαῖτ᾽ ἐρατεινήν: 

Οὐ δή μοι χαμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ᾽ ἔλυσαν, 

ἄλφιτα τουχούση᾽ νῦν ὕστατα δειπνύσειαν. 

ἃς ἂν ἔφη" χαῖρεν δὲ χλεηδόνι δῖος ὀδυσσεὺς 120 

7υνός τε βροντὴ" φάτ) γὰ τίτασται ἀλείτας, 

Αἱ δ᾽ ἄλλα  δρωχὶ ατὰ δώνατοε χά). ᾽Οδυσξος 
ἵ ρ, ᾿ ᾽ ᾽ ΠῚ ἀγρόμεναι, ἀγέκαιον ἐπ' αἰσχάρη, ἀκάματον πῦρ. 



αΟΥ ΣΕ Α ἜΕΥΣ ἢ 

συμτιτύξας τὴν, στρωμνὴν γ τὴν μὲν Ἰλῦδηνι χαὶ τὰ χώδια, 

» 
ἊΨ Ν 

ἐν οἷς ἐκοιμᾶτο, κατέθηκεν ἄρας ἐντὸς ἐπὶ θρόνου: τὴν δὲ 
» 

βύρσαν ἐξέβαλε φέρων ἔξω εἰς τὸν αὐλιήν' εἶθ᾽ οὕτως ἀνασχὼν 

τὰς χεῖρας, Ζεῦ πάτερ, ἔφη» χαὶ οἱ ἀἄλλοί. θεοὶ ; εἰ μὲν, 

ἑχόντων ὑμῶν καὶ δουλομόνων, ἦχον διά τε θχλάσσης μακρᾶς 

Ν " " 

καὶ ἠπείρου εἰς φίλην πατρίδα γαῖαν, 1 πολλὰ μεταξὺ ὑφ᾽ 

ὑμῶν καχωθεὶς» γένοιτό μοι νῦν φήμη μὲν οἴχαβθεν. παρ᾽ ἀν- 

θρώπων, σημεῖον δὲ ἔξωθεν παρ᾿ ὑμῶν. 

“Ὁ νὰ " ᾿ κ 
᾿ 

ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εὐξαμένου, ἐσρόντισεν οὐρανόύ)εν ὁ Ζεὺς 

᾿ “ Δ Ψρδν ΛΑ. ἀπριτγάρῥηδ τῇ ἔν 

παραχρῆμα" ὁ δὲ ζοῦη ἀχούσας τοῦτο εἶθ᾽ οὕτως ἐξηνέχθη 
" ΝΥ ΄ 

“5 » , Ν ῃ ᾿ , ΓΤ ΄ 

αὑτῷ καὶ ἡ φήμη οἴκοθεν ὑπὺ ἀλητρίιδος» ἔνθ᾽ αἱ μύλαι 

, Ὦ ", 

ἦσαν ὀδυσσεῖ: δυωχαίδεκα γὰρ γυνανκῶν ἀλυηθουνῶν ἐν. 

αὐταῖς, αἱ γὲν ἄλλαι, ἐπειδὴ τάχιστ᾽ αὐταῖς ἀλήλεστο 
᾿ 

΄ » 
Ν, " 

πάντα; ἀνεπαύοντο εἰς ὕπνον τραπόμεναι" μι ὁέτις αὐτῶν, 

᾽ ᾽ ὮΝ Ν 

ὥ; οὕπω πέπαυτ᾽ ἀλήθουσα οἱ᾽ ἀδυνυυνίαν, ατήσασα τὴν 

; 
- " 

ν» "Ὁ 

μύλην, τῆς βροντῆς γενομένης » αὔξατο ταῦτα πρὸς φήυνην. 

τῷ ἑαυτῆς δεσπότι" Ζεῦ πάτερ ὁ ὑεῶν καὶ ἀνθρώπων ἃ- 

" 
ν᾿ -Ξ 4 

πάντων ἄρχων, τί τοῦτο μέγ᾽ ἡμῖν παρὰ σοῦ οὐρανόθεν 
, 

σημεῖον, μηδενὸς νέφους ὑφιστ 
σμιένου ; τίνι τοῦτο προφαίν εἰς} 

, 

γένοιτό μοι, ᾧ Ζεῦ, παρὰ σοῦ τῇ δυστήνῳ πόντας ἀπολεσ- 
“ 

θῆναι βνηςῆρας, ὕξατον νῦν ἐν τοῖς τοῦ ᾽Οδυσσέως δειπνή- 

σαντας᾽ οὗ πολλῶν μοι χαὶ διηνεχῶν λαμ. μζτων γίγνονται αἴ- 

“οὶ; καθ, ἡμέραν ἀκήθειν ΒΑ βιαζόμενον. { 

ἡ μὲν ταῦτ᾽ εὔξατο ὀδυσσεῖ δὲ πολλὴ ἦν ἡδονὴ ἀμφο- 

τέρωϑεν ἔκτε τῆς βροντῆς καὶ τῆς. φήμης; μηκέτι μηδὲν 

ινδοιάζ οντι περὶ τοῦ δίχην λήψεσθαι παρὰ τῶν ἐξυσριχότων 

εἰς αὐτόν. Δί δὲ γυναῖκες αὖθις ἀγειρύμενα αι άλλοι ἄλλοθεν ἐν 

τῷ δώματι, ἀνέχαιον πῦς ἐπὶ τῆς ἑστίας" ὅτε δὴ χαὶ Τηλέ- 

5 οὰχῶν δ ψουδος 

ἦδαν 107. Ἐπεῤῥώοντο) ἐῤῥωμένος ἐνήργουν, τοϑ. ἄλφιτα μὲν τὰ καὶ 

γῷν: ἀλείατα δὲ τὰ ἐκ τῶν πυρῶν; 1 τᾷ. Τέῳ] τοῦ, στ. ᾿λλείτας 



δο ΤῊΣ ΟΜΒΡΟΥ͂ 

Τηλέμαχος δ᾽ εὐνῆθεν ἀνίστατο, ἰσόθεος φὼς, 
ἘΕἴματα ἐφσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ" θέτ᾽ ὥμῳ: ᾽λᾶ 

ῃ 
, 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα, 
Εἴλετο δ᾽ ἄλχιμνον ἔγχο; ἐχαχιένον ὀξέϊ χαλχῷ: 
Στῆ δ᾽ ἄρ’ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, πρὸς δ᾽ Ἑὐρύχλειαν ἔφιπεν" 
Μαῖα φίλη, τὸν ξεῖνον ἐτιμιήσασθ᾽ ἐνὶ οἴχῳ, 
Εὐνῇ χαὶ σίτῳ, ἢ αὕτως χεῖται ἀκηδής ; 130 
Ἱοιαύτη γὰρ ἐμοὶ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα' 
Ἐμπλήγδην ἕτερόν γ τίει μερόπων ἀνθρώπων 

Χείρονα, τὸν δέτ᾽ ἀρείον᾽ ἀτιμιήσασ᾽ ἀποπέμπει. 
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια" 

Οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόφο. 135. 
Οἷνον μὲν γὰρ πῖνε 

ἢ μὲν δέμνν ἄνωγεν) ὑποσ του τῶι ὑμωΐσιν" 

Αὐτὰρ ὅγ᾽, ὥς τις πάμπαν ὁϊυοὸς καὶ ἄποτμος, 140 
Οὐκ ἔῤελ᾽ ἐν λέχτροισι χαὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν, 5 
ἀλλ᾽ ἐν ἀδεψήτῳ βοηέῃ χαὶ χώεσιν οἰῶν 
Ἐλοα)' ἐνὶ προδόμῳ" χλυῖναν δ' ἐπιΐσ σαμεν ἡμεῖς, 

Ὥς φάτο. Τηλέμαγος δὲ δι᾿ ἐχ μεγάροιο βεδήχει, 
Τ᾽γχος ἔχων" ἄνα τῷ γε χύνε; πόδας ἄδγο" ἕπηντο. ι65 
Βῆὴ δ᾽ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ᾽ ἐπχνήμιδας ἀχαιούς, 
Ὦι δ᾽ αὗτε δμωῇῆσιν ἐχέκλετο δῖα γυναικῶν, 
Εὐρύκλει᾽, ὦπος θυγάτη Πεισηνορίδ χο΄ 
ἀγρεῖθ᾽, αἱ μὲν δῶμα χορήσατε ποιπνύσασαι, 
ἄσσατέ τ᾽, ἕν τε θρόνοις εὐποιήτοισι τάπητας τῦο 

Βάλλετε πορφυρέους αἱ δὲ σπόγγοισι τραπέζας ΄ ᾿ῳ, ΄ ᾿ ὲ 2 
Πάσας ἀμφιμάσασθε, καθήρατε δὲ χρατῆρας Καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα" ταὶ δὲ μεθ᾽ Ἐρχεσθε χρήνηνδε, χαὶ οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαῳ 

᾿ Ν᾿ 



ολήασπκὶλσΣ ὕ- ὃκ 

μᾶλχος ἀναστὰς, ἐνεδύσατο" χαὶ ὑποδησάμενος πέδιλα καλῶ; 

πότε ξίφος ἀναρτήσας τῶν ὥμων, χαὶ τὸ δόρυ λαθὼν ἐν 

χειρὶγ ἔστη ἐπὶ τῷ οὐδῷ᾽ καί φησι πρὸς Εὐρύκλειαν, Μαῖα 

φίλη, ἀγ' εἰπέ μοι, ποίας θεραπείας ἔτυχεν ὁ ξένος πὰρ᾽ ὑμῶν 

ταύτῃ τῇ νυχτί; ἔσθ᾽ ὅπη δειπνοποιησάμενος, ἔτυχεν εὐνῆς; 

ἢ ἀτιμόλητος ὅλως, κεϊταί πὴ ἐν γωνίᾳ ; σύνηθες 
γὰρ τοῦτο 

πολλάκις γίγνεται τῇ ἐμῇ ν᾿ητρὶ» καίπερ εὖ φρογούσῃ τὰ 

ἄχλα, τοὺς μὲν χείρους τιμᾷν" τὸν δ᾽ ἄριστον ἀτιμέλητον 

ἀποπέμπειν. 

Εὐρύχλεια δὲ πρὸς ταῦτα" οὖχ ἂν ἔχοις, ὦ φίλον τέχος, 

ἐγλαλέοαι οὐδὲν τῇ μητρὶ περὶ τούτου" ἅτις ἤρετο αὐτὸν 

ὅ,τι θέλοι" ὁ δὲ φαγεῖν μὲν οὐκ ἀθέλησεν οἶνον δὲ ἔπιε λοφών" 

ὡς δὲ καὶ χαιρὸς καθεύδειν ἐλάμιόανε;, χελευσάτης τῆς μὺ-5 

τοὺς τὰς θεραπαινίδας ὑποστρῶσαι αὐτῷ δέμνιά τε χαὶ 

ῥήγη» ὁ δὲ οὖχ ἠξίωσε καθευδῆσαι οὕτως ἐπὶ λιπαρῶν᾽ ἐπὶ 

᾿Ὶ ΄ , - ᾿Ψ 3. κὦ 

βύρσις δὲ καὶ χωδίων χατακλιθέντι,,) χλαῖναν ἄνωθεν αὐτῷ 

- Ω Ὅ Ἥ» 

ἡμεῖς ἐπιεοάλομεν. 

Ὡς 4. “ἢ ὃ , 

Ταῦτα δὲ εἰπούσῃς αὐτῆς Τηλέμαγος νὰ φέρων δόρυ 

ἐν γεοοὶν 5 ἐξύει πρὸς τὴν ἀγορὰν ἐς τὴν οὔλλογον τῶν ὃ 

" “" “ ὦ ού εἰ 

χήνων, ἀκολουθούντων αὐτῷ χαὶ χυνῶν" ἡ δὲ Εὐούκλεια 

ἜΞΌΝ " 0 ὡ {δ , Ὁ λὰν ΤΩΣ ον σιτύο 

μά έσχσα τᾶς νεραταννι αςν ἔς ἡ πρὸς αὐτὰς γυνστλες, τοῖν 

"»" “- " ν - , ΄ λ εὖ » 

ααϑ' ὑμεῖς γέ νῦν σαρωσᾶν τὸ δῶμα, χαὶ ὑλνΔ!, ως τὸ εἰκός 

χαὶ τἄλλα εὖ θέσθαι πᾶντα, τούς τε ταπῆτάς ἐπι αλοῦσαι 

κ᾿. δ) ᾿Σ φεὰ ἰδὲς, πουαάξασαι σπύγγοις χαὶ 

τῶν ρόνῶν) χαι τὰς τιαπε-.ας ἀποραςασαι σπογγοις χᾶι 

“- ν “-, ἢ , “οὐ “ἂν δὴ δὲ 

ποὺς πρατῆρας σὺν τοῖς ἐκπώμασι προκαθάρασαι αἱ δέτινες, 

ὡς τὴν χρήνην ἰοῦσαι; χομίσατε ὕδωρ ἐκεῖδεν ταχέως" οἱ γὰρ 

αὐτὸν ἀμαρτόντας. 135. ἐρπλληδτν) ἐμπλικτικῶς, ἄνευ λύγου, ὡς 

γἀφ. Πειπνύσ ἀσκὶ; ῥάσσατε) σπουδαίως ἐνεργοῦσαι, καὶ ἀπομάξα 



ΚᾺ,.- ΤΗΣ ΙΟΜΉΡΟΥ 

2 . Νε ᾿ “ 
Οὐ γὰρ δὴν μνηστῆοες ἀπέσσονται μεγαροίο, χδῆ 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἦρι: νέονται' ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή, 

ὡς ἔφαφ᾽. αἱ δ᾽ ἄρα τῆς μάλα μὲν χλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 
͵ ᾿ 4 45, Ν 

Αἱ μὲν ἐείχοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδ ρον" 

Αἱ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἐπισταιλένως πονέοντο, 

ἐς δ᾽ ἦλθον δρηστῆρες ἀχαιῶν' οἱ πιὲν ἔπειτα :ῦο 
Ξ- 4 ΄ -.,͵, ᾿ - 

Ἐὺ χαὶ ἐπισταμένω; χέχσαν ξύλα" "ταὶ δὲ γυναῖκες 

Ἦλθον ἀπὸ κρήνης ἐπὶ δέ σρισιν ἦλθε συῤώτης, 

Τρεῖς σιάλους κατάγων᾽, οἱ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι. 

Καὶ τοὺς μὲν" δ᾽ εἴασε καθ᾽ ἕοχέα χὰλὰ νέϊλεσθαι, 
᾿ ΓῚ . ἢ ΕΗ ΝῊ “ἝὉ »Ἤἡ Αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Οδυσῆχ προσηήδα σειλιχίοιτιν" 16 

.ΡΙ Ὧψ' ΄ ““" ) ν᾿ ᾿ ᾽ 

Ξεῖν᾽, ἡ ἄρτί σε μᾶλλον Αχαιοὶ εἰσοδύωτιν, 
᾽ οἱ δειαδὶ οραξατα λεῖα γε εν; ΗΖ σ᾽ ἀτιμάζουσι χατὰ μέγαρ', ὡς τὸ πᾶδος πέρ; 

νν 9 4’ “ 
Τὸν ὁ’ ἀπαμιοομενος προσέθῃ πολύμιητὶς ὀδυστεύς" 

ΓῚ , -" Α . 5 Αἱ γὰρ δὴ, Εὔμαιε, θεοὶ τιταίατο λώβην, 
ἣ σἂν «ὦ »» δι 2 - , ν οἵδ᾽ ὑτρίζοντος ἀτάσθαλα αὐγανόωνται 170 

Υ Υ ΨΚ, ΕΞ ΓΞ " Οἰἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ᾽ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν. 
Ρ . Ξ ὦ ἢ ᾽ 
ὡς οἱ μὲν φοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

᾿ δ ὁ Ἐπ ΠΡ. δ ἢ ϑνων ἀγχίμολον δέ σφ' ἴλϑε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν» 
τ " Ὁ - ΞΕ Υ ας, , 

Αἰγὰς ἄγων, αἱ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισιν, 
- , δ, Ὦ «νῷ Ν 

Δεῖπνον μνηστήρεσσι" ὁϑω ὃ σι, εποντὸ νομῆες" χη 

Καὶ τὰς μὲν χατέδησεν ὑπ᾽ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ ᾿ 

Αὐτὸς δ᾽ αὐτ᾽ ὀδυσσῆα προσγύδα χερτοιλίοισιν᾽ 
Ξεῖν᾽, ἔτι χαὶ νῦν ἐν δ᾽ ἀνυέσεις χατὰ δῶμα 
ἀνέρας αἰτίζων ; αὐτὰρ οὐκ ἔξέεισθα θύραζε; 
Πάντως οὐχέτι νῶϊ διχχοινέετθαι δίω ιδο 
Ποὶν χειρῶν γεύσασ)αι" ἐπεὶ εὖ περ οὐ κατὰ κόσμοι 
Αἰτίζεις" εἰσὶν. δὲ καὶ ἄλλαι δαῖτες ἀχαιῶν. τ 

ὃ: το" πὴ Υ ΕΝ ἅτ ν ᾿᾽ ἐς φατο᾽ τὸ ουτιε προσέφη πολύμητις 

ἀλλ 
᾿ 
ἀλλέων χιτῆσε κύρη, χαχὰ βυσσοδόμεύω 



ΟΑΔΥΣΣΕΙΑ ΣΕΥ: 63 

μνηστῆρες σήμερον ὡς ἐν χοινῇ ἑοοτῇγ τἐχεύσονται: αὐτίκα 

μάλα. - ἀπολς Νὰ ᾿ 

Ταῦτα δ᾽ εἰπούδης αὐτῆς ἐκεῖναι ἀχούξαδαι, εὐθὺς ἔργου 

εἴγωντο πᾶσαν" καὶ εἴκοου μὲν αὐτῶν ἤνυτον εἰς τὴν χρήνην" 

αἱ δὲ ἐκόσμουν τὸ περὶ τὸ δῶμα" κἀν τούτῳ ἦλθον μέν τινες 

πῶν μνηστήρων ξύλα ὀχίσοντές" ἐποδϑλθον δὲ χαὶ αἱ γυ- 

γαῖχες ἀπὸ τῆς κρήνηφ᾽ χαὶ ἐχομένως τούτων ὁ Ἐὔμαιος ἀπὸ 

τοῦ ἀγροῦ, τρεῖς σῦαξ ἄγων τοὺς πάντων ἀρίστους" οὺὃς ἐά- 

σας γέμεσθαι χατὰ τὴν αὐλὴν, προσιὼν τῷ ὁδυσσεῖ, ἔφη 

ποὸς αὐτόν" ξένε, πότθρον ἥδιον ὁρῶσί σε νῦν γ᾽ οἱ ρνηςῆρες, 

ἢ ὁμοίως ἔτι ἐπηοεάζουοί σε προπηλαχίζοντες ; ὕ Νεὸ 

ὀδυσσεὺς δὲ ποὸς ταῦτα᾽ θεοὶ χαχοὺς χαχῶς αὐτοὺς ἀπο- 

λέσειαν, ἀνθ᾽ ὧν ἐξυξρίζοντες, τὰ χάχιστα ἐν ἀλλοτοίῳ ὀΐχῳ 

τυγχάνουσι μιηχανώμενοι, μιηδὲν ἐνδιδόντες ἀϊσχύνὴ. 

Τοιαῦτα δὲ τούτων πρὺς ἀλλήλους διαλεγομένων, παρῆν 

χαὶ Μελάνθιος σὺν δύο ἑτέροις, αἶγας ἄγων πασῶν πὰς ἀ- 

ρΐστας δεῖπνον τοῖς μνηστῆρσι" καὶ τὰς μὲν ἔδησεν ὑπὸ 

τῇ αἰθούσῃ, αὐτὸς δὲ ἤρξατο καθάπτεσθαι λόγοις; τὸν ᾿οἷ- 

κεῖον δάκνων δεσπότην, ξένε, λέγων, ἔτι ἐνταῦ)α παρ᾿ 

ἡμῖν διατρίδειξ; οὐχ ἀπαλλάξεις τὴν ταχίστην, ἐντεῦθεν; 

ἄλλ᾽ ὡς ἔοικεν; οὐκ ἀμαχητὶ, οὐδ᾽ ἄνευ χειρῶν ἡμῖν πρὸς 
- γ' 

ἀλλήλους ἔσται διαχριτέα, οὕτω δου ἐν τοῖς ἀλλοτοίοις 

αὐθαδιάζοντος, ὥσπερ ἂν εἰ μὴ εἶέν σοι καὶ ἄλλαι ἄλλῃ τρά. 

πεΐαι, ἔνθα παρ᾽ ἔλλησι πολλαχῇ ἀφιχόμενος, προσαιτοίης. 

ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν" ὀδυσσεὺς δὲ, μηδὲν οἢεγξάμενος, 

ὑπεκίνησε τὴν χεφαλὴν, τὰ κάχιστ᾽ αὐτῷ μελετῶν' κἀν. 

.....---...-- -τ-΄᾿-----ὔ:ὄ--- 

ἀνέθεσαν τοῖς θεοῖ., ὡς ἀπαρχὴν τοῦ παγνῦς; ταῖς ἀρχαῖς τῶν πρὸ 

τοὺς τῶν πάντων δοχόντας τιμῶγτες τῷ καὶ γεραίΐξοντες, ἦν δὲ 



δὰ τῆλ ΜΈΡΟΥΣ 

τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος ὄρχαμος ἀνδρῶν, 18 

Ῥοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας. 

πορθμῆες δ᾽ ἄρα. τούσγε διήγαγον, οἵτε καὶ ἄλλους 

ἀνθοώπους πέμπουσιν ὅστις σφέας εἰσαφίκηται. 

Καὶ τὰ ψὲν εὖ χχτέδησεν ὑπ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ" 

Αὐτὸς δ’ αὖτ᾽ ἐρέεινε συδώτην γ ἄγχι παραστάς" 100 

τίς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον εἰχήλουθε γ συρῶτα.» 

ἑιμέτερον πρὸς δῶμα ; τέων δ᾽ ἐξ εὔχεται εἶναι 

ἀνδρῶν ; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρας 

“λύσμορος, [ἢ τὸ ἔοικε δέρας βασιλῃν. ἄνακτι, 
΄ 

ἀλλὰ θεοὶ δυόωσι πολυπλάγκτους ἀνθρ
ώπους;. τοῦ 

54... 

ὁππότε χαὶ βασιλεῦσιν ἐπιπλώτονται ὀϊζύν. Ψ 

» -Ν ,ὔ , 

ἡ χαὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστάς" 

Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτεούεντα προσηύδα᾽ 
᾿ ὃ 

- Κ᾽ “« ΄ὔ , »» “- 

χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε" γένοιτό τοι ἐς πέρ ὀπίσσω 

. ᾽ πὴ ἢ ᾿ - -" 

᾿ὅλθο; ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖς ἔχεαι πολέεσσιν" 00Ο 

Ζεῦ πάτερ, οὔτις σεῖο θέῶν ὁλοώτερος ἄλλος" 

τα ἦ ᾿ τ 5 

Οὐχ ἐλεαίρεις ἄνδρας. ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτὺς, 

»᾿ Ἂ - 

Μισγέμεναι καχότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν. 

᾿, “ὩΣ ὃ ᾿, δ) " 

ἴδιον, ὥς ἐνόησα, δεῦάκρυνται δέ μοι ὄσσε ; 

΄ 3 Ν » , " - “. 

Μνησαμένῳ Οὐυσοῆος ἔπει χαὶ χῶνον ὀΐω ο 

τοιάδε λαίφε᾽ ἔχοντα κατ ἀνθρώπους ἀλόάκησθαι., 

.Ν 5 ἣν Σ᾽ τας. ἀν᾽ ζω 

ἘΠ᾿ που ἔτι ζώει καὶ ὁρ φάος Ὥδλιοιο, 

δ ΄, ν . 2 Ν 

πὶ δ᾽ ἤ)η τέθνηχε καὶ εὐ Αἴ δὸ δόμοισιν.» 
] - ᾿᾽ 

" » Α ᾿ 

ὦ μοι ἔπειτ᾽ ὀδυσσῆος ἀμύμονος) ὅς ν. ἐπὶ βουσὶν 

Ὑπὸ ΓΑ Υ ω ἘΦ, 

Εἶσ᾽, ἕξι τυτθὸν ἐόντα, Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ. το 

Νῦν δ᾽ αἵ μὲν γίγνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως 

ἀνδρί ὁ ἡ τ ὦ ᾿ , 
οἴ Ὑ᾽ ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος εὐρυμετῶτ' 



ὁ ΔΎΣΙΣ Έ ἃ ΞΞ Ὑ. δ 

κοὐτοις ἦλθεν φιλοίτιος, ,) ἀνὴρ τῷ» ἀρίστων, βοῦν στεῖραν 
᾿ τι ΣΝ 

ἄγων ἀπὸ Κεφαλληνίας, καὶ κίονας αἶγαξν διχπορθμευσάντων 
᾿ ,ὔ 

Ἧ " οι ἢ νῶν 

τῶν πορθμέων'" οἱ καὶ ἄλλοις τοῦ! ὑπηξετεῖν εἰσι πρόγυσοι, 

Ψ 
᾽ . « ν᾿» 3. 

εἴτινες τούτου δέονται" χακεῖνα μὸν ἔδησαν ἀγαγόντες αὐτοῦ 

Δ ΣΡ, 
ὑπὸ τῇ σιϑουσὴ. 

- 3 ’ ' 

Φιλοίτιος δὲ προδιὼν τῷ συθώτῃ, Ἐὔμιαιε, ἐφὴ, τίς οὗτος 

» ᾿ ΦΝ». . - " ἐπεὶ - " , ἘΠῚ ἢ 
Ἢ 

τῶν ξένων ὧϑ ὡς ἡμᾶς ἀρτίως ἐχήλυλε; τίνες δὲ οἱ γεινά- 

" ἈΠ 'δδ Ἵ ᾽ 

μένοι πατρὶς δέτις καὶ γένος αὐτῷ ; δυστυψὴς δέτις ἔοικεν 

: " ᾿ Ω "» η, 
- Ν -. 

εἶναι" βασιλεῖ ὙχὉ ὅχως ἐοικὼς, χχχώσεως πολλῆς δοκεῖ 

“«; 9 - -“ Δ 
-" 

᾿ 

τυχεῖν παρὰ τῶν θεῶν" οἱ πολλάχις τοῖς τοιούτοις πολλὰ 

τῶν χακῶν τυγχόνουσι περιστήσαντες. Τοιαῦτα δὲ εἰπὼν, 

δὲ “ιώσχτ' ἡἠπὴ ἐν) τές “ἜΝ εν «αἴ. ξέ “ἴφε 

ἀδεζιώσχτο αὐτὸν, ἐγγυτέρω γενόμενος, χάιρε ἐγε πάτερν 

πουσχγορεύσας" θεοὶ δὲ δαῖέν σοι τοῦγε λοιποῦ πόντα “ἀ- 

γαθά" νῦν γὰρ δοκεῖς πολλῆς ἔχεσθαι δυστυχίας" ὦ Ζεῦ, 

“Ὁ “,,. , ο ΄ 4 . ᾿ ᾿ 

οὐδείς σου ἄρ᾽ ὃν εἴη λυμαντικώτεβος" πατὴρ γΧ3 ἀνθρώπων 

Ὃ , τ 9 Ἑ δά , “,τσΎ᾿͵» - 

πρεσοευόμενος εἰναι ἀνέγῃ ὁρῶν αὐτοὺς πολλαῖς συμφοραῖς 

, , " ,͵ φ' “,45"ΟἯδαδ᾽. . - - 

περιπίπτοντας τετάραγμαν ἸΔΡ) γᾶν ὅλως ιὑρῶτι πολλῷ 

“εὐ ᾿ Ὧ . [ ΄ " ΕἾ ὦ», ῬῚΝ ’ 

περιῤῥέομιαι ), ὑποοραμιῶν διανοίᾳ τὸν ἐμάντοῦ Οὐυσσεα" 

“ 5 , ὦ , ὲν 
“ 

ὄὕπου Ὑὰρ χακεινος ἐν τοιούτοις ῥάκεσι περιστρέφεται, ὑπὴ 

,»-» , 
Ν 

΄ τ »" ," το - . . 

τυγχάνει διαξιῶν τόγε νῦν ἔχον, εἴγ᾽ ἐν τοῖς ζῶσιν ἔτι ἐστι, 

4 ἢν τω ὦ β ἜΣ " ΄ ΤΣ 

χαὶ ὁρᾷ τουτοῖ τὸ φῶς τὸῦ ἡλίου" εἰ δὲ πάλιν τέθντχε, τοῦτ 

«ν 

.- 

ἔτι υεεῖτόν υἱὸν δυστύχημα γίγνεται δόάχρυα ἐπὶ δάχρυσι 
ὲ 3 

"ὦ ὃν “ἰ ἐὰν Ν ΝΝ “ὦ ἢ 

πλείω τῶν πρώτων τὰ δευτέρα προχαλούμενον' πῶς γὰρ 
ν 

; 

Ν. Ω ᾿ 
“ 

οὔ; ὃς κομιῦῇ με νέον γε ὄντὰ λχδὼν, ἐπέστησε ταῖς βου- 

αἱ ταῖς ἐν Κεφαλλῆσι : νῦν δ᾽ ἐχεῖναι μὲν οὐτύγησοαν ὑπ᾽ 
4ΦΡ 

᾿ ἢ δ : τ ΎΨΝΝ 

ἐμοὶ, γενόμεναι πολλχπλάσιαι, εἴπερ τῷ τῶν αἀπᾶάντῶων 

τερ»:] βλαπτυκώ τερον, 503: Τείνεαι αὐ 

εἴ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τέ. οὔ, Λαΐρτα) 

ὑπιστσγώοιτο, αὕξοιτοι ὥσπερ ἐξ ἐνὺς σπίου, 

πολὶ οἱ ἀναθαίνογαι στάγϑτο, οὕτω χάνταυθα πολλαπλάσια ἰγήξαν, 

(Οἶδε. ἢ 
ἫΝ 



δὸ ΤῊΣ ΟΜ ΠΡΟΥ 

τὰς ἄλλοι θυ κέλοντα: ἀγινέμεναί σφισιν αὐτοῖς 

ἔδμεναι’ οὐδί τι παιδὸς ἐνὶ μεγάροις ἀλέγουσιν, 

Οὐδ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν" μεμάασι γὰρ ἤδη αιϑ 

Κτήματα δάσσασθαι δὴν οἰχομένοιο ἄναχτος. 

Αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 

Πύλλ᾽ ἐπιδινεῖται" υάλα μὰν χαχὴν,, υἷος ἐόντος, 

ἄλλων δῆμον ἱκέσθαι, ἰόντ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 

ἄνδρα; ἐς ἀλλοδαπούς" τὸ δὲ ῥίγιον αὖθι μένοντα, Δ0 

Βουαὶν ἐπ᾽ ἀλλοτρίγσι χαϑήγενον ἄλγεα πάσχειν. 

Καί κεν δή πάλαι ἄλλον ὑπεομενέων βασιλήων 

ἐξικόμην φεύγων; ἐπεὶ οὐχέτ᾽ ἀνεχτὰ πέλονται" 

ἀλλ᾽ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποῦεν ἐλθὼν, 

λυδρῶν μνηστήοων σχέδασι» χατὰ δώματα θείῃ" “αὐ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμιειξόμενος, προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσούς' 

Βουχόλ᾽, ἐπεὶ οὔτε χαχῷ, οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοιχας, 

Γιγνώσκω δὲ χαὶ αὐτὸς, ὅ τοι τοινυτὴ φρένας ἵχει" 

τοὔνεχά τοι ἐρέω, χαὶ ἐπὶ μέγαν ὅρχον ὀμοῦμαι" 

ἤστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν, ξενίη τε τράπεζα ΕΝ 

ἱστίη τ ᾿Οδυσῆος ἀμύμονος, ἦν ἀφικάνω, 

Ἴ σέθεν ἐνθάδ᾽ ἐόντος, ἐλεύσεται οἴκαδ᾽ ᾿Οδυσσεύφ᾽ 

Σοῖσιν δ᾽ ὀγθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ᾽ ἐθέλησα, 

Ἀτεινομένους μνηστῆρας, οἱ ἐνθάδε χοιρανέουσινι 

τὸν δ᾽ αἴτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουχόλος ἀνήρ" 435 

Αἱ τὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων" 

Γγοίας χ᾽, οἵη ἐμή δύναμις χαὶ γεῖρες ἕπονται. 

ὡς δ᾽ οὕτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσιν 

Νοστῇῆσαι ᾿᾽Οδυσζα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 
ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλάλους ἀγόρευον". 

Μνεστῆρες δ᾽ ἄςχ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε, μό 
. »" » φ' ὦ 

Ῥ 

ἤρτυον' αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις 



ὃ ΣΕΥ Αὐσ Ύ. 67) 

ἀνθοώπων" ἀλλ᾽ οἵδε οἱ ἀλαζόνες ἀναγχάζουδί μδ6 ἄγειν 

αὐτοῖ; τὰς θελτίστας ἐσθίειν, οὔτε τοῦ παιδὸς Τηλεμάχου 

χηδόμενοι, οὗτε θεῶν τινα ἐν τῷ μέλλοντι εὐλαδούμενοι δί- 

κηὴν" ὥρμηγται γὰρ ἤδη προσπονήσασθαι χτῆσιν ἀνδρὸς 

πολλὴν ἤδη χρόνον ἀποδημοῦντος. Ταῦτ᾽ οὖν ὁρῶν, χα- 

λεπῶς φέρω; πάϑος τι ἐν ἐμαυτῷ διηνεκῶς πολλόμιενον αἷ- 
. 

Ξ ᾿ τς κα ᾧ ΚΨΌΝ Ἐ ὴπ  Ὸ ΞῚ . 

δθανόμενος, καὶ τὸ πρακτέον οὐκ ἔχω" ποτέρον γάρ, λαδὼν 
᾿ “-- 

“" ᾿ »Ἥ 5 " . ͵ 3 

τὰς βοῦς, ἀπαλλάξωμαι πρὸς ἕτερον Ἡγέμοναι ἀλλὰ πῶς ἂν 

τὰ Ν ὥς τα , ΜΟῚ ῃ 

ἔνοντο. πεοιύντος τοῦ παιθὺς Τηλεμάχου; ἀλλὰ μιεῖνω 
1 δ ᾿ μάχου; ᾽ 

χαὶ τοῦτό γε αὖθις χεῖρόν μοι ἔσται, ἐπὶ βουσὶν ἀλλοτρίοις 

ἐν" “ανεὼ"" ἀλλὰ “ααεναί μα δεῖν εἴποις ἂν εἰς ἕ 
μένηντα πάσχειν" ἀλλὰ μεταστῆνα! μὲ δεῖν εἰποις ὧν εἰς ἔτε- 

(ον ἀγευόνα, τῶν παρόντων οὐκέθ᾽ ἡμῖν ἀνεκτῶς ἐχόντων" 

ἄχλὰ τοῦτο πάλαι μοι πέπραχτ᾽ ἂν, εἰ μὴ εὔελπα ἔθ᾽ ἡμῖν 

ἦν ἐλθόντα ποθὲν ὀδυσσέα, ἄλλους ἄλλη τούτους δια- 

πνχεδάσειν. 

δευδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα βουχῦλε, ὁρῶ δε νοῦν καὶ φρό ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτ "υχόλε, ὁρῶ δὲ νοῦν καὶ φρό- 

Γ Ν ᾿ “- ᾶὅ ᾿ ᾿ ὃ ν 

ψῆσιν ἔχοντα, ὅσον γ᾽ εἰκάσαι ἐκ τῶν διρημδγων" ὁ10 χαὶ 

» , 5 λι ἣ, 

ὅρνῳ ἀξιῶ σε πιστώσασθαι περὶ ᾽Οδυσσέως" ἴστω γὰρ Ζεὺς 

ἃ ὕπατος τῶν θεῶν, τράπεζάτε ἡ ξενιχὴ, χαὶ ἑστίχ ἡ τοῦ 

ς Φ. .- ζ . - " 

ὀλυασζως, εἰς ἣν τυγχάνω ἐλθὼν, ἡ μὴν αὐτίκα γὲν σοῦ πα- 

ρόντος, ἐλεύσεσθαι ᾽Οδυσσέα" οὺ δ᾽ ὄψει αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς 

εἰ ἐθελήσειάς, καὶ τοὺς μνηστῆρας αὐτοὺς χαταχρεουργὰ- 

μένους. 

Βουχόλος δὲ πρὸς ταῦτα' γένοιτο ἀόνον ἐκεῖνον ἐλθεῖν, 

ΓΑ ι ΄ Ρ ὁ πον δὰ ἧς Ὁ 

καὶ εἴδη, ὅση μὲν δύνα!εἷς ἐστιν ἐν ἐμοί οἷοι δὲ οἱ βραχίονες 

Ν γ ᾿ ν" ὧὼ ὦ 

ὗτοι" αὐτὰ δὲ ταῦτα συνεπηύξατο χαὶ ὁ Εὔμαιος πᾶσι τοῖς 

" ῳ. ἢ τ ᾿ - ἊΣ 

θεοῖς ἐλθεῖν Οδυσςέα. Οὗτοι μὲν οὖν τοιαῦτα διελέγοντο 

ποὺς ἀλλήλους. 
ς 

᾿ ; 
Η ῳ τ 

οἱ δὲ υνηστῆρες αὖθις ἐβουλεύοντο, ὅπως ἂν 

γον ἀπολτείγειαγ᾽ χὰν τούτῳ ἐφάνη ἀετὸς αὐτοῖς 



Ὅϑ ΤΗ͂Σ ΟΜΒΗ͂ΡΟΤ 

Αἰφτὸς ὑψιπέτης, ἔχε δὲ τρήρωνα πέλειαν. λ 

Τοῖσιν δ᾽ ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν' 

ὦ φίλοι, οὐχ᾽ ἡμῖν συνθεύσεται ὅδεγ: βουλὴ, χἡ δ 

Τηλεμάχοιο φόνος" ἀλλὰ μνυσώμεθα δαιτός. 

ἃς ἔφατ᾽ ἀμφίνομος" τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 

ἐλθόντες δ᾽ ἐς δώματ᾽ ὀδυσσῖος θείοιο, 

χλαῖνας μὲν κατέθεντο χατὰ χλισμούς τε, θρόνους τε 

Οἱ δ᾽ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους χαὶ πίονας αἴγας : αὔο 

ἔρευον δὲ ούας σιάλους χαὶ βοῦν ἀγελαίην" 

Σπλάγχ"α δ᾽ ἄρ᾽ ὀπτήσαντες, ἐνώμων' ἐν δέ τε οἶνον 

Κρητῆοσιν κερόωντο" κύπϑλλα δὲ νεῖμε συξώτης. 

Σῖτον δέ σφ᾽ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 

Καλοῖς ἐν χανέοισιν' ἐφνοχόει δὲ Με)ανθεύς" “ὐϑ 

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

τηλέμαχος δ᾽ ᾿Οδυσῆα χαθίδρυε, κέρδεχ νωμῶν, 

Ἐντὸς ἐυσταλέος μεγάρον, παρὰ λάϊνον οὐδὸν, 

Δίφρον ἀεικέλιον χαταθεὶς, ὀλίγην τε τράπεζαν" 

Παρ δ᾽ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρα, ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν ,6ο 

ἣν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν' 

ἕγννταυθοῖ νῦν ἦσο μετ᾽ ἀνδοίσιν οἰνοποτάζων" 

Κερτουίας δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω 

πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔτοι διίμιός ἐστιν 

οἶχος δὺ᾽, ἀλλ᾿ ὀδυτῆος, ἐμοὶ δ᾽ ἐκτήσατο κεῖνος. 8409 
Τμεῖς δὲ, μνηστῆρες, ἐπίσγετε θυμὴν ἐνιπῆς 

Καὶ χειρῶν: ἵγα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται, 

ἧς ἔφαθ’. οἱ δ᾽ ἄτα πάντες ὁδὰξ ἐν γείλεσι φύντες, 

Ῥηλέμαγον θαύχαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευεν. 

Τοῖσιν δ᾽ ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός: 470 

Καὶ χαλεπόν πεο ἐόντα δὲχών θα μῶθον, Αχαοὶ; 

Τηλεμάχου" μάλα δ᾽ ἧμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει. 
Οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων" τῷ χέ μιν ἤδη 

Ἡχύσαμεν ἐν μεγάξηνσ:, λιγύν περ ἐόντ᾽ ἀγορατά 



ΟΔΥΣΣΒΙΑΣ ᾿ὶ [7 

ἔχων ἐν τοῖς διυξι πέλειαν" ὃν ἰδὼν ἀμφίνημοςι ὁρᾶταᾳ 

ἔφη, ὦ φίλοι, τὸν οἷωνὲν ἐχεῖνον ΣΝ οὐκ αἴσιον ὄντα ἅ 

οὖν βουλὴ ἡμῖν περὶ Τηλεμάχου ἄπρακτος ἔσται ἐζσαντος 

τοίνυν ταῦτα, τραπώμεθα ἐπὶ δεῖπνον. 

ταῦτα δ᾽ αὑτῷ εἰπόντι ἐπείθοντο πάντες" ἐλθόντες οὖν 

εἰς τὸ δῶμα τοῦ ᾿Οδυσσέως, καὶ καταθέμενοι τὰς χλαίνας 

ἐπὶ τῶν ἑδρῶν, ἔσφαζον ὀϊς τε μεγάλους, καὶ πίονας αἶγας, 

σὺάς τε σιΐλους, καὶ βοῦς ἐκ τῆς ς ἀγέλης" καὶ ὀπτήσαντες 

ποῶτον τὰ σπλάγχνα, διέτειον ἐς μοίραφ' οἱ δὲ ἐκίρνων 

οἶνον ἐν τῶ; ἐρλρηρσολ χαὶ ὁ μὲν συδώτης διένειμε, τὰ ἐκπών 

ϑατα, Φιλοῖτιος δὲ παρετίθει. ἄστον ἀπὸ τῶν χανῶν" οἰνοχόξι 

δὲ Μελάνθιος, οἱ δὲ ἢ ΣΡ» Τηλέμαχος δ᾽ ἐν τούτῳ πολλὰ ἀν 

ναχυχλῶν χατὰ νοῦν, ἐκέλευσε τὸν ὀδυσσέα καθεσθῆναι ἐντὸς 

δώ δίς Δ..,5 5 κ᾿ 

τοῦ ἀμόνον παρὰ τῷ οὐδῷ; δίφρον αὐτῷ εὐτελῆ παραθεὶς 

χαὶ τράπεζαν μικρὰν, καὶ σώ ζοῦ, μυῖραν, καὶ οἶνον 

δοὺς ἐν ἐκπώματι χρυσῷ. ταὶ ὅτα δ᾽ αὐτῷ ἜΡΙΝ Δ 
ΕΣ ἔφη, Κέ- 

νδ,) χαθάμε ἐνος αὐτοῦ, συνενωγχοῦ καὶ αὐτὸς μὲ εθ᾽ ἡμῶν, μηχῥ- 

τι μηδένα δεδιώς" προπηλαχισμὸς γὰρ καὶ βία ἀπέστω τοῦ 

γ5. λοιποῦ" ἴσασι γὰρ ἅπαντες τὴν οἰκίαν αὐτὴν οὐ χοινὴν 

οὖσαν, ἢ αὐτοῦ ᾿Οδυσσέως" ὃς ἐμοὶ αὐτῷ αὐτὴν χαταλείπει" 

ὑμεῖς δ᾽ αὖ, ὦ μνιηστῆρες, ἐπίσχετε, λόγων τε χαὶ χει- 

“ ἀδίκων. ὑπάρχοντες, ἵνα μή τις ἔρις ἐνταῦθαν ὁρυν θῇ ἡ- 

π᾿ ἀλλήλους. 

- δὴ τούτων διὰ πάσης σιγῆς ἐγένοντο πάντες, χαὶ 

δαχόντες τὰ χείλη, διηπόρουν πρὸς τὴν παῤῥησίαν τοῦ Τη- 

ὀψὲ Υ «ἀν ΠΑ ΣΥ δ λα «σι 7; 

λεμάχον: ὀψὲ δὲ ἀντίνοος ἔφη. ὦ λόγος ὁ Τηλεμάχου, ὦ 
, ᾿ ᾿ " ὦ ν ἜΣ" φρο δὲ 4 “ 

εἰκώμεν αὐτῷ, ἐπειδὴ Ζεὺς οὕτω φίλοι; θρασὺς μὲν, ἀλλ 

θέλει" ὅσον γὰρ ἡμῶν γ᾽ ἕνεκα, πάλαι ἂν ἐπέπαυτο λέγων, 
᾿ ἜΣ 

νω ἰρημένων, Η Δ Ὁ ΣῈ λ ἈΦ ΟΝ 

χαίτοι δεινὸν τοῦτ᾽ εἶνχι δοκεῖ τούτων δ᾽ οὕτως ε 

Τηλέμαχος καὶ ἀκούων, οὖν ἤκουσε, ΥΥΣ 

Ἂ ᾿ [ΟἿΑ 
| δὰ ' ἡ 

Δ ΝΣ 



70 ΤΗ͂Σ ΟΜΉΡΟΥ 
ὕ Σ ’ Ν ᾿ ἧς ἔφατ᾽ Ἀντίνοος: ὁ δ᾽ ἄρ' οὐκ ἐμπάζετο μύθων. β 

Ἰκήουχες δ᾽ ἀνὰ ἄστω θεῶν ἱερὴν ἑκατόμδην: “᾿ 
ἤγουν" τοὶ δ᾽ ἀγέροντο χκαρηχομόωντες ἀχαιοὶ 
ἄλοος ὕπο σχιερὸν ἑχατηθόλου ἀπόλλωνος. 
Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὄπτησαν κρέ᾽ ὑπέρτερα, καὶ ἐρύσαντο, 
Μοίρας δασσάμενοι, δ χίνυτ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα" τ τ ϑό. 
Πὰ; δ᾽ ζρ᾽ ᾿Οδυσσῆϊ μοῖραν ἘΝ οἱ πονέοντο, 
ἔσην, ὡς; αὐτοί περ ἐλάγγανον" ὡς γὰς ἀνώγει 
Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς ᾿Οδυσσῆος θείοιο. 
Μνηστῆρας δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνυρας εἴα ἀθήνη 
Λῴῤης ἴσχεσθαι θυμαλγέος" ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον. α 85. 
Δύη ἄχος κραδίην ἀαέροίδην. ὀδυσῆα. 

ἦϊν δέ τις ἐν μνηστξρσιν ἀνὴρ, ἀϑεμίστια εἰδὼς, 
Κτήσιππος δ᾽ ὄνομ᾽ ἔακο, Σάρῃ δ᾽ ἐ νὲ οἰκί ία ναῖεν" 
ὃς δή. τοι χτεάτεσσι πεπ του)ὼς θεσπεσίοισιν, 
Μνῴσχετ᾽ ᾿Ὀδυσοΐος δν ἘΠ ἐξυνο δάμαρτα, 290. 
ὅς ῥα τότε ὑνηστ' ἔρσιν ὑπερ“ εἤλοισι μετηύδα" 
Κέχλυτέ μευ, ἔτηον ἥθές ἀγήνονις; ὅφοι τι εἴπω. 
Ἡϊοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει παλαι, ὡς ἐπέοικεν, 
ἴσην" οὐ γὰρ καλὸν ἀτ ἐμέτιν, εὐ Τὰ δίκαιον 

δι Ἀ Α Ὁ ἘΞεῖνος ἘΜΡΗΕΥΟ, ὅς γε) τὸς “ώμαθ᾽ ἵκηταὶ, “05. 
Αλλ᾽ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δὼ ξείνι»ν" ὄφολ χαὶ αὐτὸς 

. χω εξ “λ΄. πῇ Δι ΕῚ λοετοογύῳ ς ἢ γε αδῷ Ὧ τῷ Ἄλλῳ 
. ἃ ΠΥ. τ Δμώων, οἱ χατὰ δώμχτ' ὀδυτοῆος θείοιο. 

ὡς ἱπὰ δ Δ ει},2 δὴ “ἰ  διοὶ Τὼ" ΄- εἰπών, ὍΩ ὁ μῦς ποὴχ χΞιρι Σ χγειη, 

Ἀείμενον, ἐ ἐχ 

χὰ παραχλίγας χεφαλην᾽ μείδηπ5 δὲ ὑυμῷ" Σαρδάνιογ μάλα τοῖον ὁ δ᾽ εὖ ἐλῆτον ὅχλε Κτήσιππον δ᾽ ζρχ Τηλέ μῆχος ἡνίπατε μυῳ" Κτήσιππ᾽, ἢ μάγα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ" ΝᾺ 

Οὐκ ἔξαλες τὸν ξεῖνον: ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός. ᾿ 

ὧν .] - 
ἊΣ 

- δ 

ἥ ὧδ “ὦ) σὴν Θλῶν ἄρ γε κα Η γὰρ ἊΣ) 58 μέσην ΩΝ ἐγχεὶ ὀλυύεντ' ̓  



ΟΔΥΣΣΈΤΙΑΣ Υ. »ξ 

- - 2 , "- Ἐν δὲ τῇ πόλει αὖθις οἱ κήρυκες ἦγον οὺν πομπῇ τὴν 
ν᾿ , ᾿ - 

ἑκατόμεν,, καὶ οἱ ἰϑαχήσιοι συνηγείροντο εἰς τὸ τοῦ ἀπόλ- 
- βάν ΕΝ ϑ Ν ΓΟ " 

λωνος τέμενος" μνηστῆρες δ᾽ αὖ οἴκοι, ἐπεὶ αὐτοῖς ὀπτηθεῖεν 

" 3 ᾿ - Χ . 

τὰ χρέα, ἐχθαλόντες αὐτὰ τοῦ πυρὸς γ» χαὶ διανειμάμενοι, 
, » " »-»Ὕ.᾽ δ“ ΄ 

ἤσθιον" δοθείσης οὖν μοίρας ἴσης καὶ τῷ Οδυσσεῖ, κελεύ- 

σαντος Τηλεμάχου, οὐχέτ᾽ ἀνασχετὰ ἐποιοῦντο ταῦθ᾽ οἱ μνη- 

στῆρες, τῆς ἀθηνᾶς προευτρεπιζούσης τὴν ἔριν, ὅκως ἂν 

ἐς πλείω ὀργὴν ἐμόάλοι τὸν ὀδυσσέα. " 

νι, εἰ ᾿ ᾿ »" ἦν δ᾽ οὖν τις ἐν αὐτοῖς, ᾧ Κτήσιππος ὄνομα, ἀνὴρ σχαιὸς 

καὶ θρασύς" ὃς τῷ πολλῶν χτημάτων χύριος εἶναι, ἐμνη- 
΄ ὙΠ » ᾿ ᾿ 

στεύετο χαὶ αὐτὸς Πηνελόπην. Οὗτος οὖν ἔρξε λόγου τοιούτου 
᾿ , “- δΔδ)ν» αν - . Σ Δ 

ἀχούσατέ μου, μνηστῆρες, ὃ ἐρῶ πρῖς ὑμᾶς" νῦν μὲν ὁ ζόνος 

ν - “ Ἔν Κ᾽ ᾿ Ν 
ἔχει λαξὼν μοῖραν ἴσην ἡμῖν.) ὡς εἰκός χρὴ γὰρ τοὺς Τὰ- 

λεμάχου ξένους, ὅσοι ἂν τύγωσιν εἰς τὸ δῶμα τουτὶ εἰσίόν- 

τὲς, μηδενὸς ἀποστερεῖν" ἄγε δὴ δῶ χἀγὼ αὐτῷ ξένιον τὸυ- 
ἃ σψῦϑν . ι ἩΝΡῚ ᾿ Ν. “Ὡ ψῦι Γυ μεῖν 

τοὶ, ἵν᾽ ἔχη καὶ αὐτὸς ἐπιδοῦναι τῷ λουτροχύῳ, ἢ ὅτῳ τῶν 

᾿ ".Ν-ν ᾿ ΄ . ῳ ἃ ρι , 

χατὰ τὸ δῶ μα ὑπηρδτούτων' καὶ ταῦτ εἰπὼν, λασὼν πόδ 
ΕΓ τ ὩΣ ) “ας, ὁ , «- ᾽ 

βοὺς ἀπὸ τοῦ χανέου, ἔφαλεν ἐπὶ Οὐυσσέχ εκ χειρὸς ὅτις 
- δι , 4... Ἷ " », Ἀ (αρᾶς ὁ δὲ, παρακύψας ἐπὶ θάτερα, ὑπεξέφυγε τὴν βυλὴνν 

ὑπομειδιάσας μιχρὸν τὸ σαρδόνιον᾽ τὸ δὲ βέλος ἐχπὲσὸν, πόσις 

Ζ Ῥ ᾿ ἢ ν Ν, - ; 

σήραξεν ἀντικρὺ εἰς τὸν τοῖχον, 
, ΨΥ 4 

Ἰζτίσιππε, οὐχ ἀνε 
»- ᾿' “'φ “δὰ , 

Τοῦτ οὖν ἰδὼν Τηλέμαγος, γπ' 

- “» Ὁ - 7 . ΡΟ -. 

θεοῦ σοι τοῦτο δοχεῖ γενέσθαι εὐτύχημα τὸ ἀστοχημα" Ἥπου 
ὺ 

» 

᾿ 

. 

Ὑ αὐτίχα μάλα διήλασάσε, αὐτὸς ἐγὼ τῷ δορί χαὶ νῦν ὁ 

...........-.-- --.------------ς-Ἐ-- “ ὀυὈ»-οὀἠ-Ῥὀ-ς-.ςς.-ς-ς- ---- , 

» 

Ἷ ε γΆ ΜΝ ; ᾿ εὖν ὅτῇ 

30:1. ἧκα] ὑτίνα. τα ἈΠεῖδησεῖ σαρδιὶν οὐ γίλωτα. ἔστι δ' οὕτω; ὁ ἐπὶ χα: 

κῷ γενόμενος “ίλως, τῶν χει ἕω» σ:ονον τῶν ἀσὺ 

ῃ ρ ψ ποῦ καρ 5, ; ἡ χὺ)ς τ ᾿ φαρδονίου (ἔοτανης) ὄντος διολυσηρίου, σπασμκὺς ἐμιπονοῦντο 

ματι. γίνεται δὲ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ σαίρειν, ὃ ἐστιν Ὑγ 

φαίνειν τεῦ; ἀδίγτος εἰσ κε τ εἰτ΄ ἐκ διρδίασος, οἷν 



7. ΤῊΣ ΟΜΗΡΟΥ 
Καί χέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ, τάφον ἀμφέπογεῖτο, 
ἐνθάδε" τῷ μή τί; μοι ἀεικείας ἐνὶ εἴκῳ 

φαινέτω" ἤδη γὰρ νοέω, καὶ οἷνα ἔχαστα, 

Ἐσϑυχζ: τα) καὶ ντα χέριρόττο; Ὀξτὸ τὄέρνηπος ἦα. ἢ ᾧ "ὦ; 

ἀλλ᾿ ξαπης τάς ἐὲν καὶ ποτλάμεν. εὐσοφόωντες, 
Διῴλων ὀφαζομένων, οἴνοιό τὲ πινὸ πένοιο, 

Καὶ σίτου: χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς. 
λ ἄγε, υηχέτι κοι καχὰ, ῥέζετε. δυσμενέοντες" 

Εἰ δ᾽ ἤδη μ΄ αὐτὸν χτοῖναν μιβνεαίνετε καλῶς, (2 νϑιΆ 
Καί χε τὸ βουλοίυνην, καί κεν πολὺ χέρδιον εἴη: 
Τεθυ)άμεν, ἢ τάδε γ᾽ αἰὲν ἀεικέχ ἔργ᾽ ὁράασθαι, 
Ξείνους τε στοφελιζομένους, ὅμως τε γυναῖκας 
Ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ ὃ ματα καλά, 

ἧς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὲν ἐγένοντο σιωπῇ, 340. 
ὀὐὶ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδη ἀγέλαος᾽ 

ὦ φίλοι, οὐχ ἂν δή τις ἐπὶ ἐλϑέντι- δικαίῳ 
ἀντιέίοις ἐπέεσοι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι 
Μήτε τι πὸν ξεῖνὸν στυφέλίξετε, μνήτε Ἀν ἄλλον 
Δμώων, οἱ κατὰ δώματ᾽ ὀδυσοῆος θείοιο. ὅλα 

Τηλεμάχῳ δέ χε μᾶθον ὁ ἐγὼ χαὶ μητέρι φαΐην 

ἤπιον, εἴ σφοῖν κραδίῃ ἄδοι ἀ! τροτέροιϊν. 

ὄςρα μὲν ὑμῖν θυμὸς ἐνὶ ἤκ οὐκ ἐδδπει 

Νοστήσειν ὀδυσῆα πολ’ ορονὰ δυνὸς ὃ λήμονδε; 

Ὑόφρ᾽ οὔτις νέμεσις γμενέμεν τ᾽ ἦν, ἰσχέμεναί τεῦ 330. 
᾿ς Μινηστῆρας χατὰ δώματ᾽: ἐπεὶ "πτώδς κέρδιον ἦεν, 

Ἐὶ γόστησ᾽ ὀδυσεὺς, καὶ ὑπό ὕτοοπος ἵχετο δῶμα" 
Νῦν. δ' ἥδη τότε δῆλον, ὁτ᾽ οὐκέτ νόστιυός ἐστιν, 

;, ἀλλ᾽ ἄγε, οὗ τάδε μητρὶ παρεούμενος, κατ ἄλεζον 

«παπποῦ 

εὗτὸς ὁ ἐπὶ χατανοχήσει πρὸ ἌΡΕΙ, Η ὐρσποίητόφ, 20. Ῥυστεέζουτα, δειχεζιε 



(ΟἿΑ ΥἹΣΙΣΙΣ ΦΑΙΣ. Ὑ. ᾽2 

- ᾽ ᾿ 4 " τὴρ τάχ, ἄν σοι τάφου ἀντὶ γάμου ἐποιεῖτο φοοντίδα" μᾳ- 8 
τ Μ" ᾽ “Ὁ δ χα μι “- - - ς᾽ ε 

δεὶς οὖν ἐν Ἐπ ἐμῷ οἴκῳ τοιαῦτα τωῦγε λοιποῦ ϑραφννέοϑω! 
« Ἂ . 

ἡ Ὑὰρ ἡλικία μοι ἤδη. προσελβοῦσα, ἀφεῖλέ μου τὸ, μαπέτι 

“ἀπιὸν εἶναι, καὶ οὐκ ἄν μοι τοῦτό τις ἔτ: ἀποδοίη ἜΝ 
ν᾿ δ ναν ΓΝ Η ᾿ 

οἵῳ γϑ ὄντι ἤδη ἀγαθὸν χαὶ κακὴν. διαχοίνειν: ὁρῶν γὰρ χαὶ 

ἧς τ τὴν Φ τὰ , ὡὡσπξισλα» ἊΝ 
ταυτὶ οὕτως ἀκύσμως πραττόμενα, κτήνη σφαζόμεγα,, καὶ, 

οἶνον πινόμενον, καὶ σῖτον πολὺν. δαπανώμενον, ἄκων ἀ- 
΄ Ν ΄ ᾿ - . {9 ἀπε εἴν ΩΝ ἬΕΙ ΤῈ ῪΡ ᾿ 

νέχομαι: τί γὰρ ὧν καὶ πάθοιμι, ὑπόῦ εἰς ν΄ αὐτὸς, πρὸς 
-“ “ ᾿ Ψ) ΦἼκ ᾿ - 

πολλοὺς ὑμᾶς ἅμα οὐχ, οἷός τὸ εἰμὶ ἀντιστῆναι ; Παύσχηβο 
,΄ ᾿ν. “ες Ὁ, ἼΒΕΡ Ν οἴ ε ΄ ᾿ ᾿ ΡΨ Ὶ 

τοίνυν, ὦ ἀνδρες, τοσαύτῃ ὧν τιλενείχ ὁρκώ μένοι ἐκ ὀμὲ; εἰδ᾿ 
ΠΩ 4 ἃ 9. “ 3 ὰ, “ ζ -,ὕὔ ζ -“ 

ἄλλως ἐμὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ουλόικενοι, πράσσετε τοιχῦτα, 

κἀμοὶ αὐτῷ εὐνῆς ἂν εἴη τοῦ οὕτω γενέσθαι ἄσιινων γὰρ ὦ- 

ΣῊ ΠΑΡΆ ΤΟ ἈΠ ΣΞΙ πας ἀπχλλαγῆναι τοῦ, σῶν, ἢ οὕτως ὁρᾷν, τὸν ὁμουξὰῦ'ολον 

ἐν πολλὴ παρασυρόμιεγον ἀν συλΐ ξέγουτ ἰδῆξτα αὐοβιένους,, 

΄ 
χαὶ θεραπαχινίδας πχρελχομένας, “καὶ ἄλλα μυρία. 

.7 » 

τὸν ΤΩΣ προττηλακίζετε ὕλάπτοντις, μήτ᾽ ἄλλον. τῶν οἱ- 
,͵ 

χετῶν οἱονοῦν" Τηλεμάχῳ δὲ τουτωΐ καὶ τῇ περίφρονι ΠῚ - 
ΓΝ: Υ ἘΝ " ᾿ -Ἕ ἥς. Ξ:. 

νελυοπὶ ἐχεῖν ἡδέως ἂν ἐγὼώγέε εἴποιμι 7 ὃ: χαὶ ὑμῖν ξυνδοχεῖ 

τέως μὲν προσδόχκιμα ἦν αὐτοῖ; ᾽Οδυσσέα ἀπονοστήσειν, 
- 

οὐδὲν θαυμαστὸν ὑπερθεξλῇσθαι τοῖς μνηστῆρσι τὴν γάμον" 

πολλῷ γὰρ ἥδιον ἦν αὐτοῖς ἐχεῖνον ἰδεῖν: νῦν δὲ τῆς ἐλπίδος 
: ᾿ τ τον ἐσ ντς) ὦ Ν 

ὅλης ἡρμένης ἐκ μέσου; τί ποῦ᾽ ὅτι ᾿σ57, ὦ Τηλέμαχε, οὐκ 

Φ«-Φφτ-τὐὰτοππασασπαπαακασαὍᾳΨἕΨο͵ΨσσἕἔΕέόΚι͵άοιΝυινὍ«οοοοΨοΕἔνσΨὁοηυνὍὁυεη"Ἕοο͵τε͵ερ»ξ,ἅι: τ», ͵͵τΆἨ,κιι,...«ττὧΨὐλοοο 

ξἰας ὥλκεν, καὶ ὑδριστικῶς, 587. δοι) ἀνδάνει, ἀφέσει τόνος χέχος, 110. 

Οὔτις νέμεσις} ὁ νοῦς οὗτο;" μέχρυμὲν ἐλπὶς ἦν) ἐλεύσεσθαι ὀδυσσία, ἄν 

4. ἦν ὑμῖν κατέχεον ἡμᾶς ὅδε τῇ τοῦ γάμου ἀναβελῇ" νῦν δὴ ἐνεῖνο 



"ἡ ΤῊΣ ΟΜΉΡΟΥ 
͵ 

Γήμασθ᾽, ὅστις ἄριστος ἀνὴρ, καὶ πλεῖστα πόρῃσι" 335 

ὄφρα σὺ μὲν χαίρων πατρώϊχ πάντα νέμιαι, 

ἔσθων χαὶ πίνων" ἡ δ' ἄλλου δῶμα χομίζη, 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὐδα" 

Οὐ μὰ Ζῆν᾽, λγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο, 

ὅ; ποὺ τῆλ’ ἰθάκης, ἢ ἔφθιται, ὃ ἀλάληναι, 346 

Οὔτε διχτοίδω μητρὸς γάμον" ἀλλὰ κελεύω 

Γήματθ᾽, ᾧ κ᾿ ἐθέλη, ποτὶ δ᾽ ἄσπετα δῶρα δίδωμι. 

Αἰδέομιαι δ᾽ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι 

Μύθῳ ἀναγκαίῳ᾽ μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν. 

ς φάτο Τηλέμαχοτ᾽ μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς ἀθήνη 345 

ἄσδετον γέλω ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόηνα. 

Οἱ δ' ἤδη γναθμοῖτι γελοίων ἀλλοτρίοισιν' 

Αἰμοφόρυχκτα δὲ δὴ χρέα ἤσθιον" ὅσσε δ' ἄσα σφέων 

Δακχρυόφιν πίμπελαντο᾽ γόον δ' ὠΐετο θυμός, 
᾿ 

Ὧν 
Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοχλύμενος θεοειδής" 3γ0 

ὦ δειλοὶ, τί κακὸν. τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων 

Εἰλύαται κεφαλαί τε, πρύσωπα τε, νέρθε τὰ γοῦνα" 

Οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκουνται δὲ παρειαί. 

Λἵματι δ᾽ ἐῤῥάδαται τοῖχοι, καλαί τὸ μεσόδμιχι᾽ 

Εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ χαὶ οὐλὴ, 3.55. 

μένων ἔρεξός δὲ ὑπὸ ζόφον" ἤέλιος δὲ 
᾿ 

ἐν 
Οὐρανοῦ ἐξχπόλωλε, καχὴ δ' ἐπιδέόραμεν ἄχλύς. 

ΕΣ 
ὃ; ἔφαθ" οἱ δ' ἀ5χ πάντος ἐπ᾿ αὖτ ὥ ἀδὺ νψέλχσαλν᾽ 

Τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος, Πηλύξου παῖς, ἦρχ᾽ ἀγορεύειν" 

ἀφραίνει φεῖνο; νέον ἄλλοθεν εἰληλου)ώ;" 300 

Ὁ ταχήνετε: 310. Τα» πλαη 3} πὰ 



ΟΔΎΣΕΣ ΕΓ Υ ὙΠ 5 

ἂν θᾶσσον συμιβουλεύσειας τῇ μητρὶ γήλαδθαι,, ᾧ ἂν θέλη, 
ἕδνα πολλὰ λαῤξοῦσαν, ὅπως, ἐκείνης ἀπαχλαγεί σης, ἔχης 

αὐτὸς ἐπ᾽ ἀδείας ἐπαύρασθαι τῶν πατρῴων ; 

Τηλέμαχος δὲ πρὸς ταῦτα' μὰ Δί᾽, ὦ ἀγέλαε, καὶ. τὸ 
παῦος τὸ μέγα ᾽Οδυσσέως τοῦ ἐμοῦ πατρὸς, ὃς μὴ άψι οὐκ 
οἱδ᾽ ὅπου γε τεθνεὼς, ἢ πλανώμενος ἀποζῇ 7) Οὐχ ἔγωγ᾽ ἄνα- 

ξάλλω τὸν Ἰάμον, ὡς ἄν τις ὑμῶν οἰηθείη, ἀλλὰ καὶ δῶρα 

προσθείην ἃν' οὐχ ὀλίγα" ἀλλ᾽ αἰδοῖ οὖχ ἂν ἀναγχλάδαιμι - 
κουσᾶν, μιητέρα γ8 οὖσαν, ὥτε δόχησίν τισι παρχσχεῖν αὐτὴν 

, τ 
" ἐξελαύνειν" μή μοι, ὦ πάντες θεοὶ, γένοιτό ποτε τοῦτο. 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, ἐγέλασαν ἅπαντες, τῆς ἀθηνᾶς. 
παραγούσης αὐτῶν τὸν νοῦν". ἦν δ᾽ ὁ γέλως αὐτοῖς ὅλως ἄ- 
χοσμος χαὶ ἀτάσθαλος ἐν ἡνάθοις ἐμπεπλὴ σμιένοϊς χρεῶν 
ὑφαίμων᾽ ὄμματα δὲ περιδεδαχρυμμένα τῇ βία, καὶ ςενα- 

μοὶ ἔνδοθεν αὐτοῖς ὑπεκπίπτοντες" ἃ ἰδὼν Θεοχλ λύμενος, 
“ -᾿ “ἃ " ᾿ παπαὶ, παπαὶ,, ἔφη, οἵα ὁρῶ ὑμᾶς πάσχηντας ἰ ἰδοὺ ὑμεῖς γ' ᾿ ι ͵ 

; τῳ βχῆςεῖ χατχδύντ ΠΝ ἰκρδα ἐν σχότῷ βχήξι χαταουντες » δὲ μογὰς προὶέ ἔμενοι ἐγδομῦ ῃηὰς μ 
3 

͵ ν᾿ , 

τὰ ὄμματα περιῤῥεύμενοι δάρουσι, τοῖχοί τε οὗτοι χαὶ μ6- 
Ἁ - οὐδμαι ὅλως αἵματι πεφυρμμένα᾽ τὸ δὲ πρόθυρον, χαὶ πᾶτα 

.“Ἵιην ὲ ᾿ ᾷ ΄ ᾿ ἡ αὐλὴ ἔξω ἔμπλεα εἰδώλων κατιόντων ᾿ εἰς ἔδεζος" ἥλιός τ' 
» φ Ρ 3 αὐτὸς ἐξέλιπεν οὐρανόθεν, χαὶ νεφέλη παχεῖα τὴν ἡμέραν 

ἀπέκρυψε. 

Ταῦτα δ' αὐτοῦ ἀβροι ἐ 

ἀνα αν αν νυ 

6 χτα) αἵματι πεφυρμένα. 

ὠϊΐετο) ᾧετο, προμαντεύετο, ὑπεδείχνυς. ἤφω. Τ' Γἰλύσται περιξιλίσσονται, κέ- 

ριχεχαλυμμέναι εἰσι" πεορυτιχκὰ δὲ ταῦτα τῶν μὲν οὔπολυ ἐσομένων. 20}, 
δέδηε) χαίει, διεῤῥάγη. ΟΝ ἜἘράδαται) περέέλῥανται, 353, Εἰδώλων) 

χρνισμάτων, σχιῶν ἃ δροπΕΟΥ, 2356. ἱερμήναι») ἐρχερζϊων 880, ἀφραίν 



γι ΤῊΣ ΟΜΗΡΟΥ͂ 

λλλά μ»» αἶψα, νέοι, δόμον. ἐχπέρψασθε. θύραζε 

Ψ ᾽ 

Εἰς ἀγορὴν ΩΝ ἐπὲὶ τόδε νυκτὶ ἐΐσκει, 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε: Θεοκλύζενος ϑεὐειδής". 

Εὐρύμαγ᾽, οὔτι σ᾽ «ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὁπάζειν" “- 

Εἰσί μοι ὀγθαλυοί τ τε, καὶ αὔχτα, χαὶ πόδες ἄμφω; . 202 

Καὶ νης ἐν στήλεσσι τετυγμένος οὐδὲν ἀφικής.: 

τοῖς ἔξειμι θύραζε, ἐπε εἰ νοέω κακὸν ὕψμ) ἩΡῚ 

Ἐρ) “μενον, τό χεν οὔτις ἀπϑερόψϑυ οὐ ἀλέαιτο 

Μνηστάρψι, αἱ δῶμα κατ᾽ ἀντιῆφου. Οδυτῶος, ἐκτ 

ἀνέρες ὁδείκοντες, ἀτάστλλα ΠΣ χλνάα
πη:.. ος " 379 

ὡς εἰπὼν, ἐξιλθς δόμων εὐ ανεταήντων" 

ἵκετο ὃ δ᾽ ἐς Πείραιον, ὅ μιν πρόφρων ὑπέβεατο, .- οἰς, 

Μυιστῖρες δ᾽ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους. ὁρῴωντεᾳ, 

Τηλέμαχον ἐοέγιζον,, ἐπὶ ξείνοις γελόωντες" 

ὧδε δέ τις εἴπετκο νέων ὑπερηνορεύντων" 3η)ἅ 

τηλέμαγ,, οὔτι; σεῖο χαχοξεινώτερος ἄλλη 

Οἷον μέν τινὰ τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην, 

σίτου καὶ οἴνου χεζέκαξνον, ὁ οὐδέ τι ἔργων 

ἔμπαλιν οὐδὲ βίης, ἀλλ αὕτως ἀγϑος ἀρούζης, 

ἄλλος δ᾽, αὑτέ τις οὗτος ἀνέστη μιχντεύ:σβλαι. 380 

ἀλλ᾽ εἴ υοἱ τι πίθηνο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴλ' 

τοὺ; ξείνους ἐν νγὲ πολυχληΐοθς βαλόντες, 

ἐς Σικελοὺς πέμ ψωμεν 7) ὅγεν χά τοι χζιον ἄλροι. 

ἃς ἔφασαν μνηττῆρετ᾽ ὁ δ᾽, οὐκ ἐυπα 

ἀλλ᾽ ἀχέων πα ἀπέρα πὸ 

ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀνα!δέσι χεῖρας ἐφ 

χηεγταίνει. 31), ᾿'Επίμ»οτο Ἥ ᾿ 
ἀινετταόνει. 317. 'Ἐπίμλοτον) ἐπιρσστιύτυτο, ναὶ ζητΊ 



ΟΔΎΥΎΣΣΚΙΑΣ Ὗ. , 3 

εἷα παραπαίει καὶ οὗτος ἀφρύνως ; ἀλλ᾽ ἄγεθ' ὑμεῖς οἱ νεώ- 

τερον ἀποπέμπετ᾽ αὐτὸν εἰς τὴν ἀγορὰν, ἐπειδὴ νυχτὶ χαὶ 

σχότῳ βαθεῖ παοεικάζει ταυτί. 

Θεοκλύμενος δὲ πρὸς ταῦτα- Εὐρύμαχε; ἔφη 7) οὐχ ἐδὲ ἡ. 

ὕην σου προπομιπέας μι δοῦναι" οὐδέ γε δέομαι τούτων. ὁφ- 

θαλμῶν μοι χαὶ ὥτων χαὶ ποδῶν ὑπαρχόντων, χαὶ τὸ μέγω 

ΕἸ 
στον αὐτὸς εὖ φρονῶν" τούτοις ςγὰρ ἔγ ἔγωγ᾽ ὁ ἑχὼ Υ ἕξ ξὺν αὐτίχα 

δὴ μάλα" ὁρῶ γὰρ μέγα χαχὺν ἐπιὸν ὑμῖν τοῖς μνηστῆρσιν" 

ΕῚ ὐδ Ἷ ἘΣ ᾿ , [ ᾿ ᾽᾿ , " ΩΝ 
ὃ αὐδεὶς ἂν ὑμῶν ὑπεχφύγοι, οἵ γε ἐν ἀλλοτρίῳ οἴκῳ τοιαῦτ 

᾽ »" - 

ἐξυξρίζοντες,, τὰ κάκιστα μηχανᾶσβε. 

Ἐχ δὴ τούτων ἐξελθὼν, ἀφίκετο εἷς Πείραιον παραχρῆ- 

μάν), ὃς ὑπεδέξατο αὐτὸν φιλοφρόνως" οἱ δὲ, ἵνα τηλεμά- 
Γ -" ῃ 

79} καθάψωνται, ἐπεγέλων τοῖς ξένοις τοῖς νεύμασι" καὶ τις 

4.,  » “ῳ , , 3 

αὐτῶν, Τηλέμαχε, ἔτη, οὐδέν᾽ ἔγωγέ σον τῶν ἁπάντων ἄν. 

τὰ 

θρώπων χαχοξενώτερον υἷδα' οἷος μὲν γὰρ οὗτος κάθεται ὧδε 

᾿ 

ἀγύρτης ἀκόρεστος ὅλως, μιάτ᾽ ἐργάς ζεσθαίτι εἰδὼς, υοήτ᾽ ιν ἵ ος 3} ΧῪ 
᾽ 

ἰσχύος μετέγων. ἄγθως ἀνούτης αὐτό γε εκαὶ δ᾿ ἔξερας 
γος μετέχων» ἀχϑὺς ἀρούρης αὐτύχοηνα ᾧν" ὁ εἐτξςος 

Ἕ ᾿ «ἈΝ ο ᾿ ᾿ -" ῃ ΄ 

αὖθις, οὐκ οἱὸ ὅγτι πχθϑὼν χκαχεῖνος) ἐπ ἤρθη μαντεύεσθαι" 

»ν - ᾿ 

ἀλλ᾽ εἰ καί σοι ξυνδοχεῖ εἰσζιξάταντες ἄνιφω εἰς πλοῖον, ἀ- ; 

᾿ Σιχελούς" ἕἔ " ὦὧνος ἀξ Σικελούς" ἐστι Ὑὰρ σοὶ ὁ ὥνὸς ἀριος ποπέμπωμιεν ἐς τοὺ φ 
Νι ον ἮΝ ἜΨΡΙ ΘΌΝ ᾿ ἀπὸ τούτων" οἱ μὲν δ). οὕτω διῆγων προπηλακίζοντες" ὁ δὲ 

ν ἢ "Ὁ ᾿ ἢ ᾿ 

αὐτοῖς ποιζσεσῆχι τὴν ἐπίθεσιν. 

μένον πρὸς τοὺς Σικελιώτας ἔλλυνας ὄντας. 353. Ἀξον ἄλφεῃ ἐξ ὧν Σ' 

εἴσοι σε! ἄξιον κέρδος, πωλυϑείς. 38. δέγμυνος προσδεχόμενος. ἐλπίς 



ῃ8 ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 

Ὁ Ν , , 
Ἦ δὲ κατάντη στιν θεμένη περικαλλέα δίφρον 

Κούρη ἱκαρίοιο, περίφρων πηνελόπεια, 

ἀνδοῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦϑον ἄχουεν" 
«- ΕΥ , Ὰ »Ζ » 

Δεῖπνον μὲν γὰρ τοίγε γελοίωντες τετύχοντο 300 
᾿ ΄  ) 

{δύ τε καὶ μενοειχὲς, ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἱέρευσαν᾽ 

Δόρπου δ᾽ οὐχ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο» 

Οἷον δὴ τάχ᾽ ἔμελλε θεὰ χαὶ καρτερὸς ἀνὴρ 

δ)ησέμεναι πρότεροι γὰρ ἀεικέκ μ'γγανόωντο. 

μεσόν: Ὡς ϑτέενο  πτὸ πος σι κα τε πἀὐσπευινο-: 

ναμένων. 387. Κατάντης!")} ἀπεναντίας, πρὸ γυναικωνίτιδος, 3ρο. δεῖπνον 

γὸ ἄριστον' δόρπος δὲ ὁ νῦν δεῖπνος. 305. ἀχαρίστε ρον] λυπηρότερον, ἀῃ- 

.....-......-ν..«ὄὕ«ψτἱ 0 ν-Φ--«----ππὶὶ 



ΟΣ ΣΕ ΑΣ,. ἃ, δὸ 

Ἐν δ᾽ οὖν τούτοις Πηνελόπη, καθημένη ἐπὶ δίφρου περι- 

χαλλοῦς ποὺ τῆς γυναικωνήτιδος ἀπέναντι τῶν μνηστήρων, 

ἐπίχουε πάντα᾽ ἦν μὲν γὰρ αὐτοῖς τὸ ἄριδτον ἡδὺ χαὶ τερ- 

πνὴν, χαὶ πλῆρες ἀστεϊσμῶν τε καὶ γέλωτος, ἅτε δὴ ἀπὸ 
μείζονος παρασκευῆς ὡς ἐν ἑορτῇ γενομένης τῆς ἑστιάσεως" 

τὸ δὲ δεῖπνον ὅμως ὀλεθριώτατον" οἷον ὀδυσσεύς τε καὶ ἀ- 

θηνᾷ ἔμελλον αὐτοῖς, χειρῶν ἀδίκων ὑπάρξασιν., ἀπερ- 

γάσεσθαι. 

μις πος ςνο...-.-.οΘθ-...... -.-.-.-οὄὌὨὌ .-Ο'------.----..---.- ---- ---.--------- - 

δέστερον. 804. Θυησέμενα!) δήσειν. -τ ΤΠρότερι) οἵ γὰρ βυνστῆρες ὑπῆρξαν 

χειρῶν ἀδίκων, 



ΝΝΝ 
ρυἑμμμμμμΝ

ΝΝΝΝΝΝ 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ 

Τ],»εόπη ὁμοογεῖ τὸν γάμον τῷ τὸ τοῦ ᾿Οδυσσέως 

πεγοῦντι τόξον" οἱ “θὲ ἐπαινοῦσι τοῦτο. Τημέμαγχος δὲ 

ἀξιώσας «αἱ. αὐτὸς κατε. θεῖν εἰς τὸν. ἀγῶναγ- οὐ
κ ἐδυ“ 

γήθη ἐπιτεῖναι ἐχεῖνο, οὔτ᾽ αὐτὸς, οὔτ᾽ ἄνζι1ος τις τῶν 

μνηστήρων. ὀδνυσσεὺς δὲ ἐξηγεῖται ἑαυτὸν Εὐμαίῳ καὶ 

Φιιζοιτίῳ, ὅςτις ἐστέ χαὶ παραγγέάει ἐπιμεδηθῆγαι τῶν 

τ τ
ος πο νΝ 

ΟΑΥΣΣΕΙλῶ Φ. 

Τ; δ᾽ ἅ." ἐπὶ φε
ιτὶ ἡπας δὰ ἡτλαυχῶπις λλλν Ὁ 

Κορ ἴχαρ: 199. περίφοον! Πηνελ) τείῇ 

τόξ;»ν νη στήνεσσιδεμε
ν, πολιόν τέ οἰδηρον 

Ἐν μεγάροις ὀϊυτηῖος, ἀέθλια καὶ ψύνου ἀ:γήν, 

Ἀλίμαχα δ᾽ ὑψηλὴν προτεζήτατο οἷο δόμοιο 
6 

Εἴλετο δὲ χλιῖδ᾽ εὐχαρμπέα χϑοὶ παγείη 

πῇ δ᾽ἴ ΠΑ αν ἢ 
ἢ δ᾽ ἴμεναι θάλαμόνδε 

οὺν ἀμφιπόλοισε Ὑυν 

ἔσχατον ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄναχτος 
Ὁ 

ταὐλχός τε. Ἵ  ., «ἢ 5 
ν᾿ 

χαλκὸς τῷ, χρῦτος τε; πολ
ύχμιητός τε σίδιρ ᾽ 



«ουασφοοΦοφιφοφνανΦιοιοοσοΦοθοσοφιαρφυοθυφοθυσυφοαφυθοονθοφοθοουδοσν 

ΤγΊγ ὦ»: 

-“- τιον 

θυρῶν" εἶτ᾽ ἐπα) εὐθὼν,, αἰτεῖ παρὰ τῶν μγηστήρων πεῖ- 

ραν «Ἱαδεῖν καὶ αὐτὸς, εἰ ϑύγατο ἐπιτεῖγαι τὸ τόξογ" ἀ.1.1ὰ 

τὸ μὲν πρῶτον περιφρογεῖται" εἶτα Πηγεόπης ἐγισταμέ- 

γης, τείγει ῥᾳδίως “αθώγ' κἀγταῦθα ἐγέγαγτο βροντὴ 

παρὰ τοῦ Διός: καὶ Τηνέμαγος ὁπιϊεσάμεγος ἵσταται 

παρὰ τῷ πατρὶ, περιμέγωγ παρ᾽ αὐτοῦ ἐν χαιρῷ τὸ τῆς 

μάγης σημεῖον. 

ξλυλκονισον συν σύν ον τ» νον σ᾿ 

ΟΔΎΣΣΕΙΑ ΣΦ: 

ἌΘΗΝΔΑ τοίνυν ἐνῆχεν εἰς τὸν νοῦν Πηνελόπῃ ἄθλον τὴν 

ποῦ τόξου τάσιν, καὶ τὸ διὰ τῶν σιδήρων ἐπαφεῖναι τὸ βέ- 

γος τοῖς μυνεστῆρσιν ἐχβεῖναι' ὃ παίζειν μὲν αὐτοῖς ἧἦν᾽ ἀγῶ» 

νος δ᾽ ἐσγάτου χαὶ φόνον πολλοῦ ἔμελλεν αὐτοῖς γενήσεσθαι 

αἴτιον' ἀνχστᾶσα τοίνυν ἀνήει τὴν -κλίμαχα' χαὶ χλεῖν χα- 

λήν τε, χαλχήντε ἐκ λχξῆς ἐλεφαντίνης λαθοῦσα, ἦλθε σὺν 
- ᾿ 

τοῖς ἀνφιπόλοις ἐς τὸν ἐνδότατον τῶν θαλάμων" ἔνθ᾽ ἔκειτο κ- 
᾿Οδυσσεῖ τὰ χειμήλεια, χαλκός τε, χουσός τε πολὺς ,κ 8 

(ΤΟΝ; ζ) "»». 

7 Χαλκείνν) εὕρηται δὲ χαὶ χρυσείην, -το αι ώπη} ἧς ἡ ὩΣ: ' ΝΣ ' 

- )..: ᾿ » 

κ᾿ 



8. ΤῊΣ ὉΜΉΡΟΥ. δον 

3 " ᾿- ΠΣ κὸ - ὦ ὦ ᾿ 

Ἐνῦχ δὲ τόξον χιῖτο παλίντογον, ἠδὲ φχοέτρη 
δ “» ᾿ ᾿, ΤΌΝ δε 

Ἰοδόχο;, πολλοὶ δ᾽ ἕνεσαν στονόεντες ὀΐστοι 

Δῶρα, τά οἱ ξεῖνος Αανεδαίμονι δῶκε τυχήσα ρᾶ; ζεῖνος Ααχεόσιμον ᾿ χῆσας, 
᾿ , » ,΄ ᾿ “πὰ 

ἴνιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείχελος ἀθανάτοισιν. 

Ἰὼ δ᾽ ἐν Μεσσήν,, Ξξυμόλήτην ἀλλήλοιϊν τῇ 

Οἴχῳ ἐν ᾽Ορσιλόχοιο δαΐφρονος" ἤτοι ᾽Οδυσσεὺς 

ἔξλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλεν᾽ 

τῆλα γὰρ ἐξ ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν 
ΟῚ . ““:. ψ.» δὲ - 

νηυσὶ πολυχλήϊσι τριηχόσι., ἠδ ὲ νομῆας. 

Τῶν ἕνεκ᾽ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν ᾿Οδυσσεὺς, 0 

"αιδνὸς ἐών’ πρὸ γὰρ ἦκε πατὴρ ἄλλοι τα γέροντες. 

ἴφιτος αὖθ᾽ ἵππους διζλμενος αἵ οἱ ὄλοντο, 
ΞῬ' Ψ Οὗ ᾿ 

δώδεκα θήλειχι, ὑπὸ δ΄ ἡμίονοι ταλαεργοί" 

Αἱ δὴ οἱ καὶ ἔπειτα φόνος χαὶ μοῖρα γένοντο, 

ἐπειδὴ Διὸς υἱὸν ἀφίχετο καρτερόθυμον, αὐ 

φῶθ᾽ ἤοανχλεῖα μεγάλων ἐπιΐστορα ἔξγων 
ἕ γι ἴ ΓΙ ᾽ 

ς »»" ,"ὔ ΄ Ύ " ν 

Ὁς μιν ζεῖνον ἐόντα χκατέεχτανέν ὦ ἐνὶ οἰχῳ᾽ 
τ τὰ νι Ψ ..} τΝ "1 ᾿ς 
Σχέτλιας; οὐδὲ θεῶν ὄπιν ἠδέσοιτ᾽, οὐδὲ τράπεζαν, 
Τὰν δὲ οἱ παρέθηχεν᾽ ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν" 

ἵππους δ᾽ αὐτὸς ἔχε χρατερώνυχας ἐν μεγάροισιν. 30 

Τὰς ἐρέων Ὀϑδυσστι συνήντετο δῶχε δὲ τόξον, 

Ἰὸ πρὶν μέν ῥ᾽ ἐφόρει μέγας Ἑύρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ 

Κύλλιπ᾽ ἀποθνήσχων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖαιν, 
-“ ν᾿ [“᾿ ἮΜιον 

τῷ δ΄ ᾿οδυστεὺς ξίφος ὀξὺ χαὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωχεν, 

ἀρχὴν ξεινοσύνης προσκηδέος" οὐδὲ τραπέτή ; 35 

πνώτην ἀλλήλων" πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν 
ἴοντον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 

᾽ - ε ᾿ μὰ 

τοὶ «πήξον ἔδωχε' τὸ δ' οὔποτε δῖος Οδυσδεὺς, 
ΑΝ ᾿ , 
Βρχόβιενος πόλεμόν δὲ μελαινάων ἐπὶ νηῶν 

- Ἀν ᾿ ᾿ " “ ΝΞ ο ὡ " 

“Ηρεῖτ΄" ἀχλ᾽ αὐτοῦ μνῆμᾷ ξείνοιο φίλοισ 
Ε Ψ' αὐλ « ᾿ " 

Κέσλετ᾽ ἑνὶ μεγάροισι" φύρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης: 
Ὺ Σ Χ2 ς Ω μ 

ἡ δ᾽ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶ 
«δ ΝΟ πον 

Ουϑοὺν τέ ὀρθίου ποοσεξήσατη, τόν πῶτεὸ τέλτων ἢ 



Ὁ Διὰ ΖΑ ΒπΙὰ Σ τφὶ 82 

Γ Ω κα . ᾿ ν - - 

πολύχμητος σίδηρος" ἦν; οἷς καὶ Τόξον οὺν φαρέτρυ, δῶρον 

- τὰ , , ᾽ ΦῚ ἃς Ψῃ, 

τοῦτ᾽ αὐτῷ γενόμενον πότε πὰρ ἰφίξου τοῦ Εὐῤύτου" ἐν τῇ 
᾽ὔ ν᾿ “ε ν᾿ -"» 

Λακωνίχ' συνεθεὐλήκεσαν γὰρ, πάλαι ποτὶ ἐν Μεσσήνῃ ἐν 
ὩἾἾἙ χὰ ΄“ ΜᾺ ΄ Υ "αὖ ἢ " ᾿ 

τῷ Ὀρσιλόχου, χατὰ χρειᾶν ἑλάτερος αὐτοῦ ἀφιχύμενος" ὁ 
Φ » , 9, 2.» 9 ᾿ν 

μὲν», ὅτι ἄνδρες Μεσσήνιοι ἀπούαντες εἰς ἰθάκην,,: καὶ ὄϊς 

τριαχοσίας εἰσελάσαντες ἐς τὴν ναῦν μετὰ τῶν ποιμένων, 
ἃ ΄ ΄ τ -“ 

ᾧχοντο ἀποπλεύσαντες" τούτων. οὺν ἔνέχα ὅ,τ Λαέρτιος 
« τ ᾿ γεν ᾽, 

χαὶ οἱ δημογέροντες ἀπίστειλαν αὐτὸν τοσαύτην διαπόντιον 

«ὧν δ “- » ᾽ τ ΄ 

ὁδὸν, κομιδῇ νέον ὄντα ἴφετος ὃ αν ζητήδων χαὶ αὐτὸς 

ὃ ΄δ [] ͵, , " . , Ω ᾿ 

υωχαίδεχα ἵππους θηλείας σὺν τοῖς ἡμιόνοις, -ἂς ἀπολω- 
,᾿ ᾿ , - “- ᾿ Ν . 

λέχει, δι’ ἃς ἀπώλετο χαὶ αὐτὸς τελευτῶν᾽ ἐλθὼν γὰρ παρ 

Πρακλέα τὸν τοῦ Διὸς, ἄνδρα περιθόητον τοῦτον ἐν ἀρετῇ 

χαὶ ἀγῶσιν, ἀποχτείνεται ὑπ᾽ αὐτοῦ" σχέτλιός γε ἐκεῖνος , 

εὔτε θεοὺς φοδηθεὶς,, οὔτε τράπεζαν αἰδεοθεὶς, ἣν τῷ ἀθλίῳ 

ἐκείνῳ ἀρτίως παρέδηκεν. ἐνταῦθα τοίνυν συμξαλὼν ὀδυσσεῖ, 
᾿ " “ Ἢ .} ᾿ ." ἂν 7 

ἔδωχε τὸ τόξων τουτί ὁ ἔφερε μὲν Εὔρυτος περιὼν, κατέ- 
ὃν. " “" ᾽ » ᾽ 

λιπε δ' ἀποθανὼν τῷ παιδί ἔδωχε δ᾽ ἐν μέρει καὶ ᾽Οδυσ- 
᾿" “ ω Ψ' φΦ»ν , ,ὕ , Α ᾿ ν -"» ᾿ 

σεὺς αυτῷ ξίφος ὁζὺ καί δόρυ ἰσχυρὸν, ἀρχὴν τῆς πρὸς ἀλ- 

λήλους φιλίας ἐντεῦθεν ποιούμενοι, μηδέπω ἀἁ)ῶν χεχκοινω- 

, ΄ πὶ - , 

νηχότες, φθάσαντος τοῦ ἡραχλέους. τῷ φόνῳ τὴν συσσιτίαν" 

ἈΝ ᾿ γ 5 . ν -» 

δυσσεὺς τοίνυν, ναυοὶ μὲν ἐπιπλέων, οὐδέποθ᾽ ἡρεῖτο ἐκεῖνο, 
φ: ἮΨ “7 Ν ὯΑ ᾿ , ΥΥ 

ἐφ᾽ ᾧ φιλίας οἴχοι εἴη σημεῖον χείμενον ἐσαεῖ ἐν ἰθάχ δὲ 
» 

διατρίύων, ἐχρῆτο. ὃ 

ἂν ὧξ τὰ ἜΝ 7 

ἡ δ᾽ οὖν Πηνελόπη, ἐλθοῦσα εἰς τὸν θάλαμον, ἐπέζη τοῦ 
ἂν ΔΑ , ᾿ ' ᾿ , νΝ : 

ὁδοῦ, ον τέχτων ἐπισταμένως ποτὲ ἀποξέσας, ἴθυνεν ὁριζόν- 

᾽ Ἀ ᾿ , ὝΨΗ. ξ 
εὐνϑα παραγενομένῳ᾽ ἴδε τὴν ἱστορίαν Ἶλ. 11 στίχ, 301. Σχόλ- 

γητῶν. 3.5. ΤΙροσχυδέος! τῆς χγδενιονιχῶ; πρὸς ἐγλήλους ἔμεν 1] . 9: [τ  ΛΩΣ τ Ἰλνν ὑὸς το φόκ ων ἡ δὼ. λλίλονς ἐν 

θ᾽" 



ϑή ΤῊΣ Ὁ ΜΗΡΌΟΥ 

"Ξέσσεν ἐπισταμένως, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν, 

Ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε; θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς" 
Αὐτίχ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε χορώνης, 
ἐν δὲ χληϊδ᾽ ἐχε, θυρέων δ᾽ ἀνέκοπτεν ὀχῆας, 

ἄντα τιτυσχομένη" τὰ δ᾽ ἀνέθραγεν ἠὗτε ταῦρος, 
Βοσχόμενος λειμῶνι" τόσ᾽ ἔδραχε καλὰ θύρετρα, 
Ἡληγέντα χληΐδι, πετάσθη σαν δέ οἱ ὦχα. 

ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑψηλῆς σανίδος βῆ: ἔνθα δὲ χηλοὶ 
ἕστασαν" ἐν δ᾽ ἄρα τῆτι θυώδεα εἵματ ἔκειτο, 
ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον 

Αὐτῷ γωρυτ ᾧ, ὃς οἱ περίκειτο φᾷεινός. 

ἡ ζομένη δὲ κατ᾽ αὖθι, φίλοις ἐπὶ γούνασι θεῖσα, 
Ἀλαῖε μάλα λιγέως" ἐκ δ᾽ ἤρεε τόξον ἄναχτος, 

ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδαχρύτοιο γόοιο, 

Βή ῥ᾽ ἵμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 

τόξον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην 
Ἰοδόχον" πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί. 
Τῇ δ᾽ ἃ ἄρ᾽ ἅμ᾽ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον᾽ ἔνθα σίδηρος 

Κεῖτο πολὺς χαὶ χαλκὸς, ἀέθλια τοῖο ἄναχτος, 

ἡ δ' ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, 

Στῇ ῥὰ παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖ», 
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ χρήδεμνα, 
ἀμφίπολυς δ᾽ ἄρα οἱ κεὸδγὴ ἑκάτερθε παρέστη, 

Αὐτίχα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτὸ μῦθον" 

Κέκλυτέ μα, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἱ τόδε δῶμα 
ἐχράετ' ἐσθιέμεν χαὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ 
νδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χϑόνον᾽ οὐδέ τιν᾽ ἄλλην “ὦ “Ἢ 

Κίσχετο] ἔκειτο, 46, Κορώγης] ὁ χρίκος ἐνταῦθα, ἐστιν ἡ οκὐν, ΚΟΝῪ ἊΨ : 

εἰ 

45 

ΟὟ 

δ5 

θο 

᾿ 
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τιον" εἶθ᾽ οὕτως ἐφαρμόσας ἐπ᾿ αὐτοῦ τοὺς σταθμοὺς, ἐπέ- 

θηκὸ τὰς θύρας, ἐξαρτήσας ἀπὸ τῶν στροφῶν" λύσασα οὖν 

τὸν ἱμάντα ἀπὸ τῆς κορώνης, ἐνέθαλς τὸν χλεῖν' χαὶ περι: 

στρέψασα,, ἀπέκρουσε τοὺς βαλάνους ὀπίσω" τοῦτο δ᾽ οὕτω 

σὺν βίᾳ γενόμενον, διήχισε μέγα, ἀγαπετασθείσης τῆς 

θύρας. ἐνταῦθα οὖν εἰσελθοῦσα, ἐπέβη τῆς σανίδος ἔνθα 

ὦσαν αἱ κιθωτοὶ, ἐν αἷς πολύ τι γρῆμα ὃ σθῆτος περιῤῥεούσηξ, 

χαὶ μύρου ἀποζούσης, ἐπέκειτο᾽ ἀγασχοῦσα δὲ τὴν χεῖρα, 

ἔλαθε τὸ τόξον αὐτῇ θήχη ἀπὸ τοῦ πασσάλου" εἶθ᾽ οὕτω. χὸ- 

θεσθεῖσα αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ τῶν γονάτων ἑαυτῆς τοῦτο χαταθεῖ- 

σα; ἐπωδύρετο, ἐξελχύσασα αὐτὸ ἀπὸ τῆς τοϊοθήχης. 

ὡς δ᾽ ἅλις εἶχε δαχρύων, ἀναστᾶσα, ἧλῆς φαρὰ τοὺς 

ννηστῆρας, τό,το τόξον φέρουσα ἐν χερσὶ, καὶ φαρέτραν, 

μεστὴν τοξευυάτων" αἱ δὲ ἀμφίπολοι εἵποντο, κίστην φέρου- 

σαι, ἐν ἡ πολὺς σίδηρος ἦν, ᾧ ἐχρῆτ᾽ ᾽Οδυσσεὺς, ὁπότ' 

ἐμελέτα, τοξεύειν: ὡς οὖν παρὰ τοῖς μνηστῆοσιν ἐγένοντο; 

στᾶσα παρὰ τὸν σταθμὸν ) λιπαρὰ κρήδεμνα προῤαλλομένη 

πρὸ τῶν παρειῶν, τῶν ϑεραπαινῶν παρισταμένων αὐτῇ ἐπ 

χατέρωθεν, ἔφη πρὸς αὐτοὺς τά δε. Ἀκούσατέ μου νῦν, μνὰ- 

στῆρες ἀγήνορες, οἱ τὴν οὐσίχν τοῦ ᾽Οδυσσέως, ᾿ἀνδρὸς ἐκ 

πολλοῦ ἀποδημοῦντος ,) ταῖς ἐς ἄκρον ὑπερθολαῖς καταδα- 

πσπουοευσ σον τανῦν νυ θα οι ςΣ πωσπκο νναπυνσεν 

καὶ ἱμάντι ἡ θύρα ἦν δεδεμένη" ἦν δ' ὁ χρίκος ἐνταῦθα 1ε ὡς εἰκάσαι ἕν 

τῷ παραστάτῃ ἄλλο δέ τι τοῦτο ἐστὶν, ἢ ὃ εἴρηκεν ἐν τῷ ἃ. στίχ, κ4ι 

.-α 47. Κλνὶδ ἦχε] ἐνέθαλε τὴν χλεῖν. --- ἀνέχοπτεν ἐχῆλ:} ἀνέχρουσε τὰς 

(αλάνους τοῦ κχλείθρου τοὺς; νῦν λεγομένους περάτας, ἣ περάντας, τὸν προὼ- 

θούμενον, χαὶ πάλιν ἀνασυρύμενον σίδηρον. 4.8. λυτα τιτυσκομέννη) τὴν περῖ 

τὸ ἔργον σπου δὴν τοῦτο δούλεται δηλοῦν. δ}. ὀρεξαμένν τυνύσασα, ἑαυτήν 

54. Γωρυτῷ] τῇ θήχᾳ τοῦ τήζου. 56. ἐκ δὲ ἤρει) ἐξῆρε, τῆς θήρας! «τῇ 

" νὰ 5.) ἔνα ἢ ἱ ἐγχὰς- ὲ ἡνογέν εν ὥγκιον] ἀγγεῖον τοῦτ', ἔνϑα ἔκειντο οἱ ἔγχοι" ὄγκοι δὲ οἱ πώ τογέξ ΡΣ 

πτέρυγες τῶν ἀκίδων, ὅθ. ἔχετ} ἐβιύξισθ!. τι Μύληυ ἐπιῦχν 
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Μύϑου πουάσκοθαι ἐ
πισχεσίην "δι ὑγασϑευ

ηκθ τοῦ ΑΝ ΜΈ γὰ 

ἀλλ᾽ ἀρὰ ἱέμενον. γῆμαι θέσαν τε γυναῖκα, εὐ δ τχτ δαϑῦ 

ἀλλ ἄγετε, νηστῆρ
ες, ὥπεὶι κἡδς: φαίνετ᾽ εὐ

ὐεηλῶν, τυ δοῖν 

φήσω ἤρ: μέγα πόξον ᾿
Θδυδόῆος θείου το κπτο δ ἐν ὴΣ 

ὃ; φεδέχε, ῥηΐτατ᾽ ̓πέντανύ
ρη, βιὸν ἐν. παχάμιεσνν7 

ἸΟΨΕΥ͂ τὴ ἡ 

Καὶ διοϊστεύσῃ : πλοῦν δγοοάδιον κάνουν ὑττυδ ἀποὺ 

Τῷ κεν ἅμ᾽ ἐσποίμην. νοσφισαμένηττοδε δῶμεν ἰδ 

πὐυόξινῃν μᾶλα χαλὰν.» ἐνέπλειονβιύ τοιοῦ. 

Τοῦ τοτὲ ! πβμνίφπίβανς ὀύημαι ὄν περι ὀνξίρῳ» νος τ ὦ 

- ἢ φάτο; καί ' Εὐμαιον: ἀνῴγεν, δον ἀφρὸν» » τ 80 
τόξον ψοιιστήρεσφε θέμεν, σιθλυύγιτε σίδηρον. οἹ Δύωτε ον 

λαγφύτας, δ᾽ Ἀὐμαιος ἐδέξατο, χαὶ κατέγηκεν' ἡ Ἃ 

κλαῖε, δὲ βουκόλος ἄχλοι᾽, ἐπεὶ ἴδε πόξον, ἄνακτοςς:-Ὁ-- 

ἀνφίνοος δ ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ, ἔκ τ᾿ ὁ)ῴ ἐμοί; 

Νήπιοι ἀγροιῶται, ἐφημέριᾷ φροψέηνψες ,. γἀὐπ δὴ 

ἀ δωχὼ, τίνυ δάκρα κατείψετον, ἠδὲ γυνοαλνδνξοτος πτι λοι 

Θυρὸν. ἐνὶ στήθφσαιν, ὀρίνετον; ἦτε, δὰ ὥχλωρτ 
ἐξεπ κτξ 

πυῖταις ἐν ἄλγεσι θυμὸς. ἐπεὶ φίλον. ὦλεσ᾽ ἀροντῆννς . ΞΕ 

ἀλλ᾽ ἀκέων ὃ δαίνυσἢς χαῤθήμανοι, ἡ ἢύραζε 

πλαίετον, ἐξελδόντε ὙΡατ. αὐτοῦ. τύξα λιὶπ πόντον ς Ωὐ 

νινηστήρεσσον ἄφήλον, ἀζατον: οὐ γὰρ ὀΐω 

διδῶ ἕως ̓ τῦδε τὸν 22. ἐδ: 705» ἐντανύεσθλι. 

-Ὧ - 

Οὐ γάγ τις νέτα τοῖος ἀν} ἐν) τούσσεητ πάσον 
. .-“ ἃ ἌΓ ΌΌΥΥ αν 

Οἷος σδυσσεὺς ἐσ) :ν᾽ ἀν ὁὲ μὴν δήτος πώπα 

Καὶ γὰρ μνήμων εἰ εἰ εἴ ἐπὶ; δ᾽ ἐτυνήπως ὯΣ. οὗ 

δ φάτο: τῷ δ᾽ ἀρὰ ἠὶς: ἐνὶ στήθεσσιν ξώλπει 

ἀωρὸε ἐντανύσειν διοϊστεούσειν πε σιδήρου. 

ἤτοι ὀΐστοῦ γέ πρῶτος γέύσεσύαι ἔγιε).λεν 

ἔχ χειρῶν Οδυσοῖος ἀμύμονος, 
ὅν ποτ΄ ἀτε) 

Ἡρμιενος ἐν μεγὰ Ρη}τ) 
ἐπὶ δ᾽ Ο)2.}}1 πάντας ἐτ το 
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πανῶντες, μηδεμίαν αἰτίαν πρὸς τοῦτ᾽ εὐπρύσωπον ἔχοντες, 

πλὴν ὅτι ἐμὲ βιμέονθα. γῆμαι ἰδοὺ “τοίνυν ̓  ἀὐννηὴρ τὸ 

μέγα τοῦτο τόξον τοῦ "᾿Οδυσσέως ὑμῖν ἀγωνίτασθαν ὃς γὰϑ 

ἂν ῥᾷον αὐτὸ ἐπιτείνας; ἐπαφῇ τὸ (βέλος διὰ τῶν πελέλεων 

πούτων, δυωκαίδεχα. συψιπάντων ὄντων, τούτῷ ἐξέσται 

ἐγαγεοῦμονς εἰς γάμον; τον: περικαλλῆ χχαὶ “πλούσιον τοῦν 

τὸν οἶκον καταλυποῦσαν" οὗ ἐγώτχᾷν. τοῖς ὕπνοις πολλάκις 

εὖ οἶδ᾽ ὅτι μνησϑήσοιλαι.: γα : Π στὶ 

Ταῦτα δὲ εἰποῦσα . ἐπέθηκε. τὸ τόξον Εὐμαϊῳ; κελεύσασα 

παραθεῖναι αὐτὸ μοτὰ τῶν π πελέκεων παρὰ τοῖς Ἰλντσφῆσοι! 

ὁ δὲ, δεξάμενος, χατέθηχεν αὐτὸ παρ᾿ αὐτοῖ; ὀδυρύχιονος, 

συνεπωδύρετο δ᾽ αὐτῷ καὶ Φιλοίτιος ὁ βουχόλος Ὁ ὁμοίως, τὸ 

τοῦ δεσπότου τόξον ἰδών" οὗς ἰδὼν -ἀντίνοος:χχαίηντας; ἐπέ- 

πεσεν αὐτοῖς λόγοις σχαιοῖς" νήπιοι ἀγριῶται, χργῶν; χαχκὸς 

φρονοῦντες" τί γὰῤ τοσαῦτ᾽ ᾿ἀχαίρως κ καταλείδετε δάκρυα, 

πάθος ἐκ τούτων τῇ γυναικὶ διεγείψοντ ἐφ᾽ ἢ εὖ ἀῤιὰ αὐτῇ 

χαθ᾽ ἑαυτὴν τὸν ἑαυτῆς ἀνδρα κλαίειν, ὃν ἁ ἀπῴ)ε :σς; δυοῖν 

ποίνυν θάτερον, ἢ καθόμενοι αὐτοῦ σιωπῇ, ἐσθίετε" ὰ ἜΡΤΟΣ 

στάντες, κλαίετε, ὅποι θέλετε, χαταλιπόντες α
ὐτοῦ τὸ τόξον; 

τοῦτον δὴ τὸν ἄπρακτον ΕἸΣ στῆρσιν . ὡς ἂν. ἔγωγε φαίην 

ἐσόμενον ἀθλον" οὐδένα γὰρ οἴομαι δυνήσεοθαι τὸ ἘΣ ὯΝ ἐν- 

τεῖναι" τίς γὰρ ἂν εἴη νὺν ἐν ἡμῖν, οἷος ἦν ᾿οΟδυδσεύς ; μέ; 

μνημαν γὰρ ἰδὼν, αὐτὸν ἔτι παιδίον ὧν. 

Ταῦτα δ᾽ ἔφη, οἰόμενος αὐτὸς οἷύς τ᾽ ἔσεσ οὔτι πόγτε, τόξον 

ἐντεῖναι χαὶ διὰ τῶν σιδήρων ὀϊστεῦσαι εὐσύχωξ' “αχῶὼς 

᾿ 

εἰδὼς, ὡ; αὐτὸς πρῶτος γεύσεται πνλροῦ τοῦ ὀὐτοῦ παρὰ 

, 
᾿ ᾿ Ὁ» , : 

ὀδυτσέως, ὁ καὶ πρῶτος αὐτὸς ἐφυύρισας ᾿εἰς αὐτὸν, καὶ 

ν 
, “ ΄ ΑΝ] , 

τοὺς ἄλχοῦ; πρὸς ταὐτὸ παροτρῦνᾶς 

ρήφησιν. 82, Βουκλληὶ ὁ Ρλ 

κὐκ τῶν ἐπορίγων᾽ ἢ ολλπτις . δὺ5 στερόσνελ ἐν πέρ όῦι 
᾽ 

" 
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τοῖσι δὲ χαὶ μϑτέειφ᾽ ἱερὴ ἧς Τηλεμάχοιο" 
ὦ πόποι, ἢ μάλα με Ζεὺς ἄφρονα ῆχε Κρονίων" 
Μήτηρ μὲν μοί φησι φίλη, πινυτή πῆρ ἐοῦσα, 
ἄλλῳ ἄρ» ἕψεσθαι, νοσφισσαμέγη τότε δῶμα' 
Αὐτάρ ἐγὼ γελόω, καὶ τέρπομιαι ἄφρονι θυμῷ. ιοῦ 
ἀλλ᾽ ὄχκεα, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεθλον, 
Οἷἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ χατ’ ἀχαιΐδα γαῖαν, 
Οὔτε Πύλου ἱερῆς, οὔτ᾽ ἄργεος, οὔτε Μυχήνης" 
Οὔτ᾽ αὐτῆς ἰθάκης, οὔτ᾽ ἠπείϑοιο μελαίνης. 
Καὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε γ᾽ ἴστε" τί (58 χρὴ μητέρι αἴχου; τὸ 
ἀλλ᾽ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλχετε, μήδ᾽ ἔτι τόξον 
Δηρὸν ἀποτοωπᾶσθε τανυστύης, ὄφρα ἴδωμεν. 
Καὶ δέ χεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμνην" 
Εἰδέχεν ἐντανύσω, διοϊστεῦταί τε σιδήρου, 
Οὔ χέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα π πότνια μήτηρ τ 
Λείποι ἅμ᾽ ἄλλῳ ἰοῦσ᾽, ὅτ᾽ ἐγὼ. χατόπιηθε λοιποίμμην, 
οἷός τ' ἤδη πατρὸς ἀέθλια χοάλ᾽ ἀνελέσθαι. 

ἧι χαὶ ἀπ᾽ ὦμοιϊν χαθοῦν θέτο φγινικόεσσαν, 

ὁ θὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ἔ ξίφος ὀξὺ θέτ᾽ ὥμων. 
Πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ἠρύξας 120 
Πᾶσι μίαν πον χαὶ ἐπιστάθυνεν ἴδυνεγ" 
ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε" τάφος δ᾽ ἕλς πάντας ἃ ἰδόντας, 
ὡς δὐκόσμως στῆσε" πάρος δ᾽ οὐ πόποτ᾽ ὀπόπει, 
Στῇ δ᾽ ἄρ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰὼν, χαὶ τόξουπ ἐρίτιζεν, 
Τρὶς μέν μιν - πελέμιξεν, ἐρύτσεοῦχι μενεχίνων" 1.14.9 
Τρὶς δὲ μεθῆχε Εἴης, ἐπιοϊχο Ὄμιένος τόγε θυμῷ, 
ἹΝευρὴν ἐντανύςξειν ὃ Θιοϊστεύσειν τε σιδήρου. 
Καί νύ χε δή δ᾽ ἐτάνυσσε 6 ἴη τὸ τέταρτον ἀνέλχων, 
ἀλλ᾽ ᾽Οδυσσεὺς ἀνένευε, καὶ ἔσ σχεῦεν ἱέμενόν περ. “ὩΣ ὟΝ τ». 

λύλων" ἄτος γὰρ παρὰ τὸ ἅτ τῇ, θλαπτὺς" ἀχατη οὐχὶ ἐθλαϑή: [τ 
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᾿ 
ἔν δὲ τούτῳ ἀναστὰς Τηλέμαχος, φησὶ πρὸς ξὐτοῦς' 

παπαί! ἧπού γε ἀνόητον ἐποίησέ με νῦν ὁ Ζεὺς, ἀφελών μιδὺ 

ὅλως τὸν νοῦν' ἡ μὲν γὰρ μήτηρ, χαίπερ περίφρων οὖσα, 
, 

γάμον δευτέρου μέμνηται ἤδη, χἀίφησιν ἐγνωχέναι ἑτέρῳ 

ἀνδρὶ ὁμιλῆσαι, καταλιποῦσα τὸν οἶκον τόνδε: ἐγὼ δ᾽ ὁ γή- 

πίος χαίρων γελῶ" ὦ τῆς ἀφροσύνης, εἰς ἣν ἐγὼ περιέςην" 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὑμεῖς νῦν ἐπειδὴ προφαίνει ἄδλον τοιλύτη,, οἵα 

οὖ ἄλλη γυνὴ μιήτ᾽ ἐν ἀχαΐᾳ, μήτ᾽ ἐν πύλῳ, μήτ᾽ ἐν ἔργοις, 

μήτ' ἐν Μυκήναις, μήτ᾽ ἐν ἰθάκη αὐτῇ, ἢ ἐν Ἐϊπείρῳ μελαί- 

νη" χαὶ τίμιε χρὴ λέγοντ᾽ αὐτὸν περὶ τῆς ἐμαυτοῦ μητρὸς 

ἐν εἰδόσιν ὑμῖν, διατρίδειν, ὅσον ἢ} ἐπ᾿ ἀρετῇ ὑπερήλασε 

πάσας ; ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἀγωνισώμεθα, μήδ᾽ ἀναθαχώμεθα, μ- 

χέτι μηδεμιᾷ προφάσει ἀπεχόμενοι τοῦ τείνειν τὸ τόξον" ἵν᾽ 

εἰδῶμεν, ὅςτις ἐν ἡμῖν ἄριστος εἴη " χαὶ δὲ ἐπιτρέψατέ μοι 

πρώτῳ τούτου πειρᾶσθαι πρώτως" εἰ γὰ9 τείνας διοϊστεύσαι- 

μι διὰ τοῦ σιδήρου, οὐχέτ᾽ ἐλπίζω ὄψεσθαι τὴν ἐμαυτοῦ μ.ἡ- 

τέρα ἑλομένην καταλιπεῖν οἴχοι παῖδα τοιοῦτον, οἷον τὸ πα- 

τρῷον ἐν ἄϑλαις γενόμενον ἄξων ἄρασθαι κλέος. 

ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, ἀνεπήδησε, καὶ ἀποθέμενος τήν τε γλαῖ. 

νὰν χαὶ τὸ ξίφος ἀπὸ τῶν ὥμων, πρῶτον μὲν ἔστησεν ἑξῆς 

τοὺς πελέκεις ἐπὶ σχολώπων, διορύξας τάφρον μικρὰν; καὶ 

ἰθύνας πάντα κατ᾽ εὐθεῖαν γραμψιὴν. ἐξίσωσες σὺν κόσμῳ 

οὕτω τὴν γῆν τοῖς ποσὶν, ὥστε θαῦμ᾽ ἔσχε πάντας ὁρῶντας" 

ἐτύγχανε γὰρ οὐδέπω ἠσκημένος ἐν τούτοις. ἔκ δὴ τούτον 

«τὰς ἐπὶ τοῦ οὐδοῦ, ἐπειρᾶτο τείνειν" καὶ τρὶς μὲν ἐπιθαλ).- 

λόύμιενος; ἐξέπεσε" τὸ δὲ τέταρτον ἐπέτεινεν ἂν, εἰ μὴ ὀδυο- 

στο ς- πο “σὐσασ“““ᾳΦᾶΦ΄αασσσσ σα σπαασπανσποποι 

νγα1] προφάσεσιν, ἀναζολαῖ,, τα. Οἵος] ἔστι ἀναφοριχὸν εἷς τὸ λυλοίμετξι: ἕξ ς 

(τοιοῦτος) 122. ἕναξ:) συν πίλωσεν, ἐξίσωσεν, ἐξ ξωμιάλισεν" ἢ περιεσῴβενδη 

“--Ξ Τάφις θαῦμα" παρὰ τὸ θήπω τὸ "υμάζω" ὅθεν τὸ, ταφὼν, καὶ ΗΔ 

ες νὰ» 

κις 
ἶ 

᾿ς, 

Ἂς 
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τοῖς δ᾽ αὗτις μετέειφ᾽ ἱερὴ ὶς; Τηλεμάχοιο, τ ῦν ὁδ γι 30 

ἢ πόποι, ἢ καὶ ἔπειτα χαχός τ᾽ ἔσομαι, καὶ ἀκίχυς; 

"Ὲ νεώτερός εἶμι καὶ οὔπω χερσὶ πέποι)α ᾿ “νον νύτ 

ἄνδρ᾽ ἀπαγύνασθαι, ὁ ὅτε τις. πρότερος, -χαλεπήνῃ. το 
- ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, οἵπερ ἐμεῖο: ((,. προφερέστεροί: ἐστε, 

τόξου πειρήσασθς, καὶ ἐκτελέωμεν. ἄεθλονι; «335 
᾽ » ἃ Δ Φ »ν ΨῃῃῚ ᾿ ὡς εἰπὼν τόξον μὸν ἀπὸ ἕο θῆχε χαμᾶξεχτ. {τυ ὑεντ᾿ 

Κλίνας χολλετῆσιν ἐνξέστης, σανίδερσιν- κὰν ἔνον κακῷ αὗο 
Αὐτοῦ δ᾽ ̓ὠχὺν ἔϑος καλῇ προσξηλῳν δ; κορῴγῃ".) Ὁοὐπ υἱ τὶ 
λψ δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἔζετ᾽ ἐπὶ. θρόνου, ἔνθεν «ἀνόστη"- 
τοῖσιν δ᾽ Ἀντίνοος: μετέφη. Εὐπείθεος. "οἰόρνϊ τὐ ι ει 

ὄρνννν". ἐπε ἕης ἐπιδέξα πάντες ἐτ ταἴροι,, 

ἀρξάμενοι τοῦ χώ ρου, ὅθεν τέ πὸρ οἰνοχφεύει; 

ἧς ἔ ἔφατ᾽ ἀντίνοος᾽ τοῖσιν δ᾽ ἐποίνδανε υῦθος.. 

Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Οἴνοπος υἱὸς, : 
ὅ σφι θυοσκόος ἔσχε, παρὰ χρητῆρα δὲ καλὸν τ - 175 

΄ Αι γε. ’, ᾿ δα Φ ᾽ ἴζε μυχοίτατος αἰεί ἀτχσθαλίαϊ δὲ οἱ οἴῳ 

ἐγθραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνεστήρθοσιν' 

ὥς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάξε χαὶ ξξλος ὠχύ. 
Στῆ δ' ἄρ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰὼν, χαὶ τόξον πειρήτιζον" 

Οὐδέ μιν ἐντάνυσρ' πρὶν γὰρ κάμιβ χεῖρας ἀνέλχων, ιὖο 

ἀτρίπτους, ἀπαλάφ' μετὰ δὲ ἐ μνηστῆσσιν ἔειπεν" 

ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω" λαθδέτω δὲ χαὶ ἄλλος. 
Πολλοὺς γὰρ τότε τόξον ἀριστῆας χεχαδάσεν ς΄ τ’ 

Θυμοῦ χαὶ ψυγῆς" ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστὶν 
Τεθνάμεν, ἢ ζώοντας ἀμαῤτεῖν, οὐδ΄. ἕνεχ᾽ αἰεὶ ι55 
ἐνθχδ᾽ ὁμελῴομεν, ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα. 
Νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ" ἐνὶ ορεπὶν, ἠδὲ, 

“. ἱ 

᾿ ἥμιαι Πη νλόπειν, ὀδυχοῖης παράκοιτ 
Αὐτὰρ ἐπὴν τῦζο. )) πεξὶ ἐξήσε ται, ἠδὲ ἴδηται, 



δα ΣΧ κὶ ἃ τὶ Ὁ, Ω -": 

σεὺς ἀνανεύσας ἐχώλυσε' διὸ ἀποδέὰς) ἔφη φυτά ὼ τ κε Σ “ἧς, 
ἀτυχίας! οὐ τ αἷ)᾽ ὑπύτερον φῦ, Ὁ ἕῳ ἔπι βραχίοί ἥττων 

ΕΕ ΟΣ ἐν εἶγαί, ἘΝ ΌΙΝ ἀχὸς ς ἐγὸ ἐσ σὐμαν, ἀμύνασθαι, 

εἴτις μοί ποτϑ πο νῷ ἀδίμον ὑπάρξειν εὐ Τάχα, ἄγεθ’ ὑμεῖς 

εἰ «κρείττ τοὺς ἐμοῦ, εἰσχύϊ, πεφύκατον, ταράοῦι, τῆρ κάδον! 

ὅπως ἂν θᾷσσον͵ «τέλος τηνε τῷ παρόντι "ἂν ἜΝ γαὶ 

ταῦτ᾽ εἰπὼν, κατέθηκε" μὲν" τὸ “κόξον ἐπὶ τῶν ̓δὰνίδων, 
Πρῦσ: 

χατέθηχε δὲ αὶ τὸ Ῥέ λος, τῇ. Τοῦ τόξου τὸ προθεδείδαρνο, 
 νοῚ 

ρώνη᾽ καὶ μετάστὰς, χατέλαξ ὮΝ ὃν ἦν ̓χατέχων͵ τόξον. 
γι Ὁ ᾿έ 

ΓᾺ οἷ τούτου γγώμῆν ἀποφήναντος ̓ ἀντινόου, ἀἀἰκρόξ᾽ς 

ἐχ δεξιῶν, ὅθεν “ᾧνοχοεῖτ᾽ ̓αὐ τοῖς, ἐν ῥιέρει παᾶνσὰ ς("»οῦ ἀγῶ» 

γος πειρᾶσθαι, ἐδέξαντο τοῦτο πάντες" χαὶ δὴ ἀνίσταταὶ 

πρῶτος πάντων λαάδης ὃ "Οἴνοπος,, ἀνὴρ. θυρσκόπος, μὸν εϑ 

τῷ χρατῆρι τ προσχυθεζόριεγος ἐν τῷ ἐνδονάτῳ, τά τὲ ἄλλα ἄ- 

ριότος ὦν» χαὶ δὴ τάςθ' εὐπερθολάς τε καὶ ὕδρεις ἀρ θκον 

μένος, χαὶ τοὺ: ἄλλους μνηστῆρας ἐν πᾶσι τούτοις ζὰ 

μεμφόμενος" Οὗτὸς οὖν λαφὼν τὸ τότον, ἐπειρᾶτο ἐντεῖναι, 

σοῦ 
ὡς δ᾽ οὐκ ἠδύνατο, ἀνάσχητος ὧν, χαὶ σφόδρα. ταῖς “εροὶν 

ἁπαλὸς, ἕφη πρὸς τοὺς ἄλλους υδλαῖ ἐγὼ μὲν, ὧ φίλοι, , 

οὖχ ἂν τείναιμι,. ὡς ἔγωγε πείθω ἐμαυτόν: ὑμῶν δ᾽ εἴτις 

ἄλλος, λαθέτω, τεινάτω" πλὴν. πολλοὺς, ἀριστέας τὸ τόξον 

τουτὶ τοῦ ζῆν ἀφαιρήσει" ἄμεινον δ' ἅπαξ τεθνᾶναι, ἢ ζῷγι 

τας ἀτυγῆσαι; ὧν ἕνέχα ἥκομεν ὧδε, μόναις ἐλπίσιν ἕκατος 

ἐπαιρόμενοι" νῦν μὲν γὰ τὰχ᾽ ἂν τὰς χαὶ ἐλπίσειε τὴν τοῦ 

ὀδυσσέως ἀγαγέσβαν γυναῖκα" τοῦ δὲ τόξου. πειραθεὶς, ἀφέ- 

“ ΟΥ ἈΠΑΙῚ ἐξ τ 88 Κορώνῃ τῷ τοῦ ΝΠ Ὲ 

ι32:. ἅκικ}2) ἀσθενὴς αὐονάτος, το5. ἈΔρΩΝῊ τῷ τ ) πόξου ἄκρῳ. 

Θυυσκέος] μᾶντις, πᾶ αρὰ το κοοῖν, ἢ κλλν, ὃ ἐστὶ νοῦν τὰ θυύμεναν τὸ 

7 “ “ἷ ᾿ι Φιν ω Ξ 

ἱπτοὺς] ἀσυνήθεις τὰ τὸ ἰαῦταν 183, Ἀεκισησει χορ ήσει, πρὸμ 
4 τὸ 

ἕ 

δέ τοὶ χαὶ ἄλου, 
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ἄλλην δή τιν’ ἔπειτα ἀχαϊζδων εὐπέπλων τῦο 

Μνάσϑω ἐέδνοισιν διζήμενος. ἡ δὲ κ' ἔπειτα 

Γήμαιθ᾽, ὅς χε πλεῖστα πόροι χαὶ μόρσιμος ἔλθοι. 

Ν “᾽ ἐφώνησεν χαὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκεν, 

ὕω Ἴδρ κα τῆσιν ἐυξέστης σὰν ίδεσσιν" 

Κλνφῇ ἡ ῆον : λα προδσέχλινε κορώνη. 165 

δὐτοῦ δ᾽ ὠχὺ θέλος χάλῃ ἀρββ δ 3.0: 

ὰψ δ᾽’ αὗτις χατ᾽ ἀρ' ἕζετ᾽ ἐπὶ θρηνυν» Ἐπ ΟΣ 
, ᾿ » μι 886: ὰς ν" 

ἀντίνοος δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπος τ' ἔφατ, ἐν τ' ονύμνς 

᾿λειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρχος ὀδόντων, 

Δεινόν τ᾿ ἀργαλέον τε; ( γεμεσσῶμαι δέ τ᾽ ἀκούων ) 

Ἐὶ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεχαδήσει. " Τ70 

Θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὗ δύνασαι σὺ τανύσσαι. 

Οὐ γάρ τοι σέγε τοῖον ἐγείνατο πότνια υνήτηρ, 

Οἷόν τε ῥυτῆρα θιοῦ τ᾽ ἔμεναι καὶ ὀϊ στῶν" 

'Δλν ἄχλοι τανύουσι τάχα μνηστῆρες ἀγάνοί" 

ὡς φέτο: καί ῥ᾽ ἐκέλευσε Μελάνθιον» αἰπόλον αἰγῶν: 1179 

ἄγρει δὴ, πῦρ κεῖον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ, 

πὰρ δὲ τίϑει δίφρον τε μέγαν χαὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτοῦ, 

ἦκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος" 

"ὄφρα νέοι θάλχποντε; ) ἐπιχρίοντες ἀλοιφῇ, 

"όξου πειρώμεσθα χαὶ ἐχτελέωμεν ἄείλον. 1:85 

ὡς φάθ᾽" ὁ δ᾽ αἷψ ἀνέκαιε Μελάνγιος ἀκάματον πῦο᾽ 

Τιχρ δὲ φέρων δίφρον θῆχεν χαὶ χῶχς ἐπ᾽ αὐτοῦ, 

ἐπχ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τραχὸν ἔνδον ἐόντος" 

Τῷ ῥὰ νέοι θάλποντες ἐπειρῶντ᾽" οὐδ᾽ ἐδύναντο 

ἐντανύσαι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἧσαν. 180 

ἀντίνοος δ᾽ ἔτ᾽ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδὴς, 

Ἀρχοὶ μνηστήρων" ἀρετῇ δ᾽ ἔσαν ἔξιχ᾽ ἄριστοι. 

Τὼ δ᾽ ἐξ οἴχου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ᾽ ἄμφω 

Ἐουχόλος ἠδὲ συφορθὸς δυσσῆος θείοιο" 

ἐκ᾽ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμον ἤλυθε δῖος ὀδυσσίῦῥε 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐντὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ χης, 

4, 
1 

», ὔ ἐτά ᾽ 

μὴ οομφο σῳ ἐπέεσσι προσηύδα μειλιχίόι 
“1 ΝΣ δι ε ᾿ 

Βουχόλε καὶ σὺ συφορδὲ, ἔπος τί χε μυθὴ 
γ᾽" 
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μένος τοῦ σχοποῦψ ἄλλην τινὰ τῶν διλληνίδων ἔχχστος σχο- 

πείσθω, ἔδνοις πολλοῖς θηρώμενος, ἣν ἂν εὕρῃ" "ἥδε δ᾽ ἀγέσθω, 

ὃς ἂν αὐτῇ πλείω δῶ, καὶ ὁ δαίμων διέτα ἔε, Ταῦτα δ᾽ 
᾽ " ὡ ᾿ 

εἰπὼν χαὶ οὗτος, κατέθηχε τὸ τόξον χαμαὶ, πὶ ροσερείσας χαὶ 
“« ᾿) . 

τὸ βέλος αὐτῷ παρὰ τῇ κορώνη" μεταστὰς δὲ ἐχαθέσθη, 

ὅπου αὐτῷ ἔθος ἦν. 

ἐκ δὴ τούτου ἀντίνοος ὥρμηται λόγοις κε ἱφοδρότερος ἐπ᾽ 

αὐτόν: Λειῶδες, λέγων, τίνα τοῦτον εἴρηκε τς λόγον, οὕτω 
᾿ ᾿ ΑἹ Ν ᾽ ν " » 

δεινὸν χαι σχαιόν ; τὸν γὰρ ἀνασγετον ἐμ. οιγ 
“ιν ἱ α 
ἀχοῦσαι, ὡς τὸ 

τόξον τουτὶ παν τῶν ἀριστέων ἄποστερ ἥσει τοῦ ζῆν, ἐ- 

πειδὴ σύγ᾽ οὐχ, οἷος εἶ τεῖναι, τοιοῦτόν σε 

γαμένης, οἷον μὴ εἶναι ἱκανὸν τοῦτό γε πὸ 

πάντες τοιοῦτοι εἴημεν πεφυχότες. ἔπειτα 

Μελάνθιον, ἴθι, φησὶν, ὦ Μελάνθιε, ἀνάχι 

καὶ παραθεὶς αὐτοῦ δίφρον ἐπιδεδλημιένον 

χύνδρον στέατος ἐκ τῶν ἔνδοθεν, ἵνα πρὸς. 
4 » 5 

ποντες ἐπιχρίωμεν τὸ τόξον κατὰ μιχρὸν. 
ἂς - Μ 
ευαγωγότερον ἡμῖν εἶναι χρήσασθαι. 

ἦκ δὴ τούτων σπεύσας ὁ Μελάνθιος, ἀνὼ 

ραθεὶς δίφρον σὺν κωδίῳ, ἤνεγκε καὶ τὴν π 
, ν , 

χρίοντες τὸ τόξον παρὰ τῷ πυρὶ, ἐπειρῶντο 

ποιήσαντες, τεῖναι" ἀλλ᾽ ἰσχύος ἔτι πολ) 

ἀντίνοος μέντοι καὶ Εὐρύμαχος, ἄμφω 
. «ῳὠ 7) - “. 

τὰ πρῶτα φέροντες, ἄ τε τῶν ἄλλων διαφέρο 

οὕτως ἀπείχοντο. 

. Ν ᾽Ν 
ἢν δὲ τούτῳ ᾽Οδυσσεὺς, ἰδὼν τόν τε β 

συφορύὸν ἐξελθόντας, ἐπηχολούθησεν ἡσυχῇ 
2 τὼ «ἄν κ᾿ . - 

παν ἐγένοντο τῆς αὐλῆς), πρόσιων αὐτοῖς, 

τιν ς« α“΄ὐὐὦ ᾽ ρθη »“" 
αὶ σὺ συφήροξ; σῇ εἰπὼ ὑμῖν Ὁ,τι ἃ 

5» ςε 

το ρῥὶ 

τῆς μητρὸς γει- 
ιεῖν᾽ ἀλλ᾽ οὖχ ἂν 

στραφεὶς πρὸς 

χυσὸν πῦρ ἐντὸς, 
[ , 

χωδίῳ, χόμισον 

τῷ πυρὶ ὑποθάλ- 

,) ὥσθ' ὑγρανθὲν 

ιαε πῦρ, καὶ πᾶς 

ἐμελὴν᾽ ἡ οἱ γέοι 

᾿ εὐλυγιςότερον 

ῷ ἀπελείποντο. 

τῶν μνηστήρων 

ντὲς ἀρετῇ, οὐδ᾽ 

ηυχόλον χαὶ τὸν 

. ὡς δ᾽ ἔξω πάρ. »ες 

βουχύλε, 

τὸν οἶδά ε ἣ 
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ἧι αὐτὸς κεύϑω; φάσϑαν δέ μ.8 ῥνρὰς ἀνώγει, 

Ππαηῖοί χ' εἶτ᾽, ̓ὀδυσεὶ ἀμιονψέμιεν, ποθεν, ἔλθοι...“ τ 

ὧ): μάλ ἐξαϊείν: 1φ.) καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείχοι ; ξ 

ἤ χ χε υγηστήρεσσιν ἀμύνοιτι ἣ ̓οδυαφῆϊ; ᾿ 

εἷπαῦ, ὅπως ὑμέας. χρχὴ ζῃ, θυμός, τε κελεύει. 

᾿ τὸν δ' αὑτὲ προσέειπε βοῶν ἐπιδουχύλος ἀγήρ᾽ 

[Ὁ πάτερ, αἱ γὰρ. τοῦτο τελευτήσεια ς ἐέλδωρ, ἀν 80 

ὡ; ὥλθοι ἢ Εἷν λεῖνος ἀγὴρ, ἀγάγοι δὲ δαίμων" 

Τνοίης χ᾽ οἵη ἐμὴ. δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται. 

ὡς δ᾽ ἀὕτως Εὔριαϊος ἐπεύγετο πᾶσι θεοῖσιν." 

Νοστῆσαι, ᾽οδυσόῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε: 

Αὐτὰρ ἘΠῚ τῷ: ὡνὴ Ξ γύον νημερτέ, ἀγέ ἔγνω, ῦ λοῦ 

ἡ ξαυτί; σφ᾽ ἐπέεσσιν ἀπειθόμενος προσέειπεν". 

Ἦνδον μὲν δὴ δ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, χαχὰ πολλὰ μογήσας 

Τζλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 

Γηνώσχω δ᾽, ὡς; σφῶϊν ἐελδομιένσισιν ἱκάνω » 

Οἴοισι ὁμιώων" τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τεῦ ἄκουφα: τὸ 

Εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσϑας, 

Σφῶϊν δ᾽, ὡς ἔσεταί πέρ, ἀχηθείην καταλέξω. 

ἐχ ἐμοίγε θεὺς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 

μαι ἀμφοτέζοις ἀλόχους καὶ χτήματ' ὀπάσω 
ψτχ 

ι 

οἰκία τ' ἐγγὺς ἐμοῖο τετυγμένα᾽ χαΐ μοι ἔπειτα αι. μ 

Τηλ ἐμάχου ἑτέρω τε, κασιγνήτω τὲ ἔσεσθον.. 

εἰ δ᾽, ἄγε δὴ, καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλοισι δείξω, 

ὄφρα μ᾽ ἐὺ νῶτον πιστωθῆτόν τ᾽ ἐνὶ θυμῷ" 

Οὐλὴν, τήν ποτέ με σὺς ἤλχσϑ λευκῷ ὀδόντι, 
τ το , ᾿ ΄ ΄ Τιχρνησόνδ᾽ ἐλθόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύχοιο. 

δ ὡς ΣΦΕ ; ἯΣ ο ὃς εἰπὼν ῥάκτα. μεγάλης ἀποέργαθεν οὐ 

“ἴ  γ. ὰ 
Τω ὃ ἔπει ἐ εἰσιδέτ ὯΝ ν τ' ἐφράσσαγτο ἔχ: 



οἱ ὌΣΙΣ Ἀνδ; 3. οὐ 

βέινον ἀποχρύψασθαι ἔθ᾽ ὑμᾶς; βούλομαι γὰρ εἰδέναι, τὶ 

ποτ᾽ ἂν ποιήσαιτε, εἴ ποθεν ᾿Οδυσσεὺς, θεῶν τινος πέμψαν- 

τος» ἐπισταίη ᾧϑε αὐτίχα δὴ μάλα; πότερον, ἀμυνεῖτε μνυ- 

στῆρσιν, ἣ πρὸς αὐτὸν τὸν δεσπότην στήσεσθε παραχρῆμα; 

τοῦθ᾽ ὑμᾶς ἀξιῶ ταλιηθές μοι εἰπεῖν. 

Βουχόλος δὲ πρὸς ταῦτα γένοιτό μοι, Ζεῦ πάτερ, μόνον 

ἰδεῖν ἐκεῖνον: καὶ τότ᾽ ὄψει σύγ᾽, ὦ ξένε, οἷα μὲν ἔμοιγε ἡ 

ἰσχὺς, οἷοι δὲ χαὶ οἱ βραχίονες οὗτοι" ταὐτὰ δ᾽ ηὔχετο καὶ 

ὁ Εὐμαιὸς ᾽Οδυσσέα ἰδεῖν νοστήσαντα οἰχαὸε, 

ὡς οὖν πεῖραν λαδὼν αὐτῶν τοῦ φρονήματος » ὁρᾶτε ε οὖν 

Οδυσσέα, ἔφη, αὐτὸν ἐμὲ ὧδε ὄντα' ὃς πολλὰ μὲν πα ῥὰ 

πολλοῖς παθὼν, τελευτῶν ἐλήλυθα εἰκοστῷ ἤδη ἔτει εἰς φί- 

λὴν πατρίδα γαῖαν" καὶ χαίρω χαίρουσιν ὑμῖν α αΥΥΘΗς 

μένος, τοῖς μόνοις πιστοῖς τῶν οἰκετῶν μου γεγενήμθοις. 

ἐκ πυλλῶν γὰρ ἐγὼ οἶδα τοῦτο, μηδενὸς τῶν ἄλλων εὖχο- 

μένου μι ἀφικέσθαι" ἴστε τοίνυν ὑμεῖς γε’ (χαί γὰρ ἀνάγκη 

πιστοὺς ὑμᾶς ὀντας εἰδέναι ταῦτα") ὡς εἰ θεοὶ δοῖέν μοι τῶν 

μνηστήρων χρατῆσαι, αὐτίχ᾽ ὑμῖν γυναῖκας δοὺς, κτήμα- 

τάτε, χαὶ οἰχίας ἐγγὺς ἐμαυτοῦ, φιλοὺς χαὶ ἀδελφοὺς Τη- 

λεμάχῳ ποιήσογιαι" χαὶ ἵνα μὴ ἀφυμν ἔθ᾽ ὑμῖν τοῦτα ἡ», 

δεῦτε ἴδετε τὴν οὐλὴν ταυτηνὶ, σὴν" ἀρίγνωτον ᾿Οδυσσέως 

τοῦ ὑμετέρου δεσπότου ἣν σῦς ἐπέθηχέ μοι ἐν Παρνασῷ, 

χομιδῇ νέῳ ὄντι, ὁπότε Δετὰ τῶν Αὐτολύκου ἐκεῖ θηρεύον- 

τς ἐτυγχάνομεν' καὶ ταῦτ' εἰπὼν παρεγύβγωσέν αὑτοῖς τὴν 

ἐπιγουνατίδα, 

τοῦτο δὲ ἰδόντες ἐκεῖνοι, μηδενὸς ἔτι ἀμφιδόλου ἡ ὑπολει- 

πομένου; περιεγύθησαν αὐτῷ τ ρχοξε ομας προσφύντες τοῖς 

....---.......τττὖὋ’--. 

Δ07. Ὁ αὐτὸς ἐγὼ] τὸ τριτὸνιφῶν ἀντωνυμκῶν πλείστην ὅσην παρέχμήξα" 

ἔμφασιν, ἅλ1.. ᾿Αποίργλψν)} ἄγέσυρε) Ἅ.22.- Ἐφράσσαντον. φυγῆκε 
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κλαῖον ο΄. ἀυφ᾽ ᾿δυσῆι δαΐφρονι γεῖρέ βαλόντε ; 

καὶ χύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τὸ χαὶ ὥμους. 

ὃς δ᾽ αὕτως ᾿Οδυσεὺς χεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσεν' 225 

καί νύ κ' ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἀελίοιο, 

Εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐούχαχξ; φώνησέν τε" 

Παύεσθων κλαυθμοῖο γὐοιό τε' μή τις ἴδηται 

ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπησι καὶ εἴσω. 

λχλὰ προρινηστῖνοι ἐσέλθετε, μηδ᾽ ἅμα πάντες" “30 

πιρῶτος ἐγὼ; μετὰ δ᾽ ὕμμες" ἀτὰρ
 τόδε σῆμα τετύχθω. 

ἄχλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοὶ, 

Οὐχ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν; ἠδὲ φα
ρέτρην᾽ 

λλλὰ σὺ, δῖ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον 

ἐν γείρεσσιν ἐμοὶ θέμιεναι᾽ εἰπεῖν τε γυναιξὶν 
“25 

κληίσσαι μεγάροιο θύρας πυχινῶς
 ἀραρυίας" 

ἣν δέ τις ἢ στοναχῆς; δὲ χτύπου ἔνδον ἀκούσῃ 

ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἔρκεσι» μήτι θύραζε 

προῤλώσχειν, ἀλλ 

Σοὶ δὲ; Φιλοίτις δῖε) θύρας ἐπιτέλλομαι
 αὐλῆς αἤο 

αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι: παρὰ ἔργῳ" 

κλεΐσσαι χληῖδιγ θοῶς δ΄ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι. 

1 ΜῈ8.᾿ “9. αὶ , " ,΄ 

ὃς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους εὐναιέτάοντας" 

ἔχετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφοον ἰὼν, ἔνθεν περ ἀνέστη" 

. . τ», 
“ 

ὃς δ᾽ ἄρα καὶ τὼ διιῶε ἵτην θείου ᾿Οδυσῆος. 

ΦΝΝ Ὁ " 

Εὐρύμαχος δ᾽ ὅλη τόξον μετὰ γερσὶν ἐνώμα; 
,ἡ9 

ϑἕνων ἔνϑα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός᾽ ἀχλά μιν οὐδ᾽ ὡς 

ἐἐντανύσαι δύνατο᾽ μέγα δ᾽ ἔστενε χυδάλιμον 
χῆρ᾽ 

᾽ 

Ἢ φς 

Οχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 
) 

,.»»-ττ οὕς 

ΕΥ ΟΝ - " ᾿] » " 

ὦ πόποι, ἢ μοι ἄχος περί τ αὑτοῦ χαὶ περὶ π 

 ΦΑΝ , ᾿ “κ᾿ ᾿ τ᾿ 

Οὕτοι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομαι, ἀχνύμενό κ 

Ἐϊσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ 
λἀχαΐδες; ἀρὲν ἐν αὐτῆ

 ὁ 
ϑ, 

1 ἤ. ὴ , ἈΝ 

λμφιάλῳ 1)άκῃ, ἀδ᾽ ἄγλησιν πολίεσσιν᾽ 
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χερσὶ, καὶ καταφιλοῦντες τήν τε κεφαλὴν αὐτοῦ χαὶ τοὺς 

ὥμους" ὡς δ᾽ αὕτως χαὶ ᾿Οδυσσεὺς περιπτυξάμενος αὐτοὺς, 

ἐφίλει κεφαλήν τὲ καὶ χεῖραξ᾽ τάχα δ᾽ ἂν χαὶ εἰς δυύμενον 

ἅλιον ἐπωδύραντο; εἰ μὴ ὀδυσσεὺς ἐκέλευε παύσασθαι. ἐπί- 

σχεθ᾽ ὑμεῖς νῦν᾽, λέγων πρὸς αὐτοὺς γ) τοῦ χλαθμοῦ, δα μή 

τις ἰδών ποθεν, εἰσελθὼν ἀναγγείλλῃ τοῖς ἔσω" ἀλλ᾽ ὥρα μά- 

λιοθ᾽ ἡμᾶς εἰσιέναι, ἄλλον ἄλλου ὑνκρὸν δια
λείποντας, πρῶτον 

μὲν ἐμὰ, εἶθ᾽ ὑμᾶς ἐν μέρει ἑκάτερον ἐφεζῆς" ἐκεῖνο δὲ πρὸ 

πάντων πρόσγἑτέμοι τὸν νοῦν᾽ τῶν Ὑὰρ μν ἡςήρων ὡς μὴ ἂν 

ἐχσύντων μοι δοθῆναι τὸ τόξον καὶ τὴν φαρέτραν, μέμνησο 

οὺ, ὦ Εὔμαιε, λαδὼν. τοῦτο δοῦναί μοι, καὶ τὰς γυναῖχας 

κελεῦσαι ἀσφαλῶς τὰς θύρας ἔνδοθεν κλεῖσαι" ἣν δέ ποὺ τε" 

ναγμοῦ ἀνδρῶν ἀκούσειαν παρ᾽ ἡμῖν, μὴ προκύπτειν" ἀλλ’ 

αὐτοῦ χαθημένας ἡσυχῇ, ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν ἀσχολεῖσθαι" σὺ 

δ᾽ αὖ, ὦ Φιλοίτιε,, ἐπιμελοῦ τῶν θυρῶν τουτωνὶ τῆς αὐλῆς, 

ἀσφαλισάμενος αὐτῇ τῇ χλειδί, ὦ μὲν ταῦτα διατάξας, εἰ- 

σιὼν ἐχαθέαθη ἐπὶ τοῦ δίφρουγ ὅθεν ἦν ἐξανεστηκώς" ὡς δ᾽ 

αὕτως καὶ οἱ θεράποντες εἰσῆλθον μεμνημένοι τὰ ἐντεταλμένα. 

ἣν δὲ τούτῳ. Εὐρύμαχος. πὲ οιϑάλπων τὸ τόξον. παντοίως 

παρὰ τῷ πυρὶ γι οὗχ᾽ οἷός τε ἦν. οὐδ᾽ ὥς. ἐ
πιτεῖναι ολλένα τρόκ 

πον" δεινὸν δ᾽. ἐδοιεῦτο, τοῦτα καθ᾽ ἑαυτόν" προσαλγήσας » ὦ 

τῆς δυστυχίας ἔφη, ἐμοίτ᾽ αὐτῷ, καὶ πᾶσιν ὑμῖν τοῖς λοι- 

ποῖς" οὐγὰρ ἐπ ἐπέρχεται μον ἄχϑεσθαὶ τοσοῦτον ἐπὶ τῷ γάμῳ" 

πολλαὶ γὰρ χαὶ ἄλλοθι, πολλαγ ἢ) ἀχλά γε καὶ ἐν ἰθάκη "Ὁ": 

ες ἸῊῈ . ᾿ 
φαλῶς. λῦ. ἔχυσσε! ἐφίλει ἐς αγῆπης. 217. ἐρύχαχε] ἑχώλυ 

π; ομνηστῖνοι]} μὴ ἅμα πάντες, ἀλλ᾽ ἄλλος μετ᾽ ἄλλον. 430. 

σχινν] προῖέναι. λή τ, ἴῆλαι Ἰϊπιξαλεῖν. χ|9. Περί τ᾽ αὐτοῦ) περί τε ἢ 

(τοΜ. ς΄.) ἢ 
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ἀλλ᾽ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν 

ἀντιβέου ᾿᾽Οδυσῆος, ὅτ᾽ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι 

Ἰόξον' ἐχεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, αὐὖ 

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀντίνοος προσέφη, Ἐὐπείθεος υἱός" 

Ἐὐρύμαχ᾽, οὐχ᾽ οὕτως ἔσται" νοέεις δὲ χαὶ αὐτός. 

Νῦν μὲν γὰρ χατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο 

ἀγνή' τίς δέ χε τόξα τιταίνοιτ᾽; ἀλλὰ ἔχηλοι 

Κάτθετ᾽" ἀτὰρ πελέχεάς γε χαὶ εἰ χ᾽ εἰῶμεν ἅπαντας Ὧ0Ο 

Ἑστάμεν" οὗ μὲν γάρ τιν᾽ ἀναιρήδεσθαι ὀΐω, 

Ἐλθόντ᾽ ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω ὀδυδῆος. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν, 

ὄφρα σπείσαντες, χαταθείομεν ἀγκύλα τόξα. 

Ἠῶθεν δὲ χέλεσθε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν, ὐϑ 

Αἶγας ἄγειν, αἱ πᾶσι μέγ᾽ ἔξοχοι αἰπολίοισιν., 

ὄφρ᾽ ἐπὶ μηρία θέντες, ἀπόλλωνι χλυτοτόξῳ 

Τόξου πειρώμεσθα, καὶ ἐχτελέωμεν ἄεθλον. 

ὡς ἔφατ᾽ ἀντίνοος" τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος. 

τοῖσι δὲ χήουχες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευχν, “70 

Κοῦροι δὲ χρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο" 

Νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν, ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τ᾽, ἔπιόν θ᾽, ὅσον ἤθελε θυμὸς, 

Τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις ὁδυσσεύς" 

Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγαχλειτῆς βασιλείης" 79 

ὄφρ᾽ εἴπω, τά μ8 θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει" 

Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ ἀντίνοον θεοειδέα ; 

Δίσσομ᾽, ἐπεὶ χαὶ τοῦτο ἔπος χατὰ μοῖραν ἔειπεν. “ϑ 

Νῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι: δὲ θεοῖσιν" Υ' , ̓ 

ἡϊῶϑεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ χ' ἐθέλῃσιν. Α"; 

οὐϑ, Τοῖο δε90) τοῦ ϑεοῦ, τοῦ ἀπόλλῳνος τοῦ ἐπιστατοῦντος 
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γαϊχές τέ εἰσι) ἀγαγέσθαι, ἣν ἄντις βούληται: ἀλλ᾽ εἰ το- 

σοῦτον τῆς τοῦ Οὐυσσέως ἰσχύος ἀπολειπόμεθα, ὥστε μὴ 

᾿ ὲ τὸ τόξον ἐχεῖνο δύνασθαι τεῖναν" οὗ τὶ ἂν αἴσχιον εἴη ταῦθ᾽ 

ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς τοὺς ὕστερον λέ ἐπῶν 

ἀντίνοος δὲ πρὸς ταῦτα πὐρύμαχ᾽, ἵντν ἔγωγε μὲν οὖ 

τοῦθ᾽ ὑπολαμδάνω τούτου αἴτιον εἶναι" ἀλλ᾽ ὃ οὐδὲ τὴν σὴν, 

οἶμαι; λέληθε σύνεσιν" ἴσμεν γὰρ δήμερον δημοτελῆ ἑορτὴν 

τῷ ἀπόλλωνι οὖσαν' πῶς οὖν ὃν εἴη θεμιτὸν χατὰ ταύτην 

τανύειν τόξα; ἀλλὰ καταθώμεθα νῦν γε τοῦτο, χαλῶς τε γοὶ 

εὐσεδῶ; ποιοῦντες" τοὺς δὰ πελέχεις ἐῶψιεεν χατὰ χώραν ἔς ἅ- 

ναι’ οὐδένα γὰρ οἶμαι ἐλθόντ᾽ ἄλλοθεν ἀνατῥέψειν' εἰσελθόν- 

τες οὖν εἰς τὸ δῶμα, καὶ τοῦ οἰνοχόου ἐγχέοντος ἡμῖν, 

σπείσαντες τῷ θεῷ, ἐς τὴν αὔριον τὸν ἀγῶνα ἀναδαλώμεθα. 

Μελάνθιος δὲ ὁ αἰπόλος ἀγέτω αἶγας ἰὼν ἀπασῶν τὰς ἀρί- 

στας, ὅπως θύσαπι κλυτοτόξῳ ἀπόλλωνι, εὖ ὑμῖν γένηται 

χατορθῶσαι τὰ περὶ τὸν ἃἀηλὸν. 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, ἐπήνεσαν ἅπαντες, χαὶ πα- 

ραχρῆυχ χήρυχες μὲν ἐνέχεον νίψασθαι" οἱ δὲ οἴνου ἕνε- 

πίμπλασαν τὰ ἐκπώματα" ὡς δὲ σπείσαντες » ἔπιον, ὅσον 

ἣν βουλομένῳ ἑκάστῳ, στραφεὶς ὁ δολόφρων ὀδυσσεὺς πρὸς 

αὐτοὺς, μνηστήρηρόψο, τῆς περίφρονος Πηνελόπης, συντείνατε 

χἀμοὶ πρὸς μἰλόνιν τὸ οὗς, καὶ μάλισθ᾽ ὑμεῖς γδ, ὦ Εὐρύμα- 

χε χαὶ ἀντίνος" ὃς χαὶ τὴν γνώμην μάλ᾽ ὀρθῶς ἀπέφηνας 

ταύτην͵ ἀποσχομένους νῦν γε τοῦ τόξου, ἐπιτρέψαι αὐτῷ τῷ 

ϑεῷ" ὃς αὔριον δώσῃ νίκην, ᾧ ἂν ἐθέλῃ" ἀλλ᾽ ἄγετε δότε 

Ἶ 

δο. Καὶ εἴ κ᾽ εἰῶμην] τὸ μιόρτον εἴχ᾽ οὐχ οἵδ᾽ ὅτι ξούλεται. εἰ μὲν γὰρ δ ἄνσις.- Σ 

λυθεία εἰς τὸ Εἴ κεν, μένει ἀνχπόδοτον (εἰμνή γις εἴποι ἔξωϑεν ὑ ὑπο 

τὸ χαλῶς ἔχει.) εἰδ᾽ αὖ ἐκληφθείη ἐκ τοῦ εἴκω, εἴχε προσταχτ ἢ ἔδὺ 

ἄγε ἰώμεν, ὀφείλει περισπᾶσθαι" ἔστω τοίνυν ὅ,τι ποτέ φασιν μα 

ὧν αὐτὸς ἐν τῇ παρούσῃ ἡρεμήᾳ τούτων τε καὶ ἄλλων Οἰδλον, στ 
ν “Ὁ «τ,. .ο.ὕ0.δ᾽ὕ. Ὁ ) 
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ἀλλ᾽ ἄγε μοι δότε τόξον. ἐύξοον, ὄφρα μεθ᾽ ὑμῖν 
Χειρῶν χαὶ σβένεος πειρήσομαι, εἴςμοι ἔτ᾽ ἐστὶν 
Ἧς, οἵη πάρος ἔσχεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 
ἦι ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’, ἀχομιστίη τε, 
Ὡς ἔφαθ᾽. οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως γεμέσησαν, αϑῦ 

Δείσαντες, μὴ τόξον. ἐύξηον ἐγτανύτειεγ. 
ἀντίνοος δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπο; τ᾽ ἐφατὶ, ἔκ τ᾽ ὀγόμαζεν" 
ἀ δειλὲ ξείνων, ἕν! τοι φρένες οὐδ᾽ “χιαί: 
Οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μ60᾽ ἡμῖν 
Δαίνυσαι; οὐδέ τι δαιτὸς ἀμέρδεαί, αὐτὰρ ἀκούεις 00 
Μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος; οὐδέτις ἄλλος 
ἡμετέρων μύϑων ξεῖνος χαὶ πτωχὸς ἀχούει, 
Οἶγός σε τρώφι μελιηδὴς, ὅστε χαὶ ἄλλους : 
Βλάπτει, ὡς ἂν μιν χανδὸν ἕλῃ; μηδ᾽ αἴσινα πίνη. 
Οἶνος χαὶ Κένταυρον, ἀγακχλυτὸν ἘΕὐρυτίωνα, 0 
ἄασ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριβόοιο, 
ἐς Αχπίθας ἐλθόνβ᾽- ὁ δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄχσεν οἴνῳ, 
Μαινόμενος χάχ ἔρεξε δόμον κάτα Πειρυθόριο" 
ἥρωας δ᾽ ἄχος εἶλε, δι᾿ ἐκ προϑύρου δὲ θύραζε 
ἕλκον. ἀναΐζαντες γ ἀπ᾽ οὔχτα νηλέϊ χαλκῷ 300 
ῥδῖνάς τ᾽ ἀμήσαντε," ὁ δὲ φρεσὶν ἦσιν ἀχαθεὶς, 
ἡΐξον, ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ 
Ἐξ οὗ Κενταύροισι χαὶ ἀνδράσι νεῖχης ἐτύχηη, 
οἵ τ᾽ αὐτῷ πρώτῳ χαχὴν" εὕρετο οἰνοζαρείων, ᾿ 

: χαὶ σοὶ ἀέγα πῆμα πιρχύπχορμαι, αἴ χε τὸ τόξον. 305 
ἐντανύσῃ. οὐ γάρ τεῦ ἐπητύος ἀντιξολήςει; - 
Ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ. ἄφαρ δέ σε νγΐ μελαίνῃ 
Εἰς ἔχετον βασιλῆα, βηγοτῶν δηγήμονα πάντων ᾿ 

λ84.. 1λν] ὁ πλάνν καὶ ἀκομιστία, ἀθερ απεία, τὴ ἀτημέλητον τοῦ σώ; 
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᾿ Α ἵ »ν ᾽ς - χἀμοὶ τὸ τόξον, ὅπως ἂν κἀγὼ μεθ᾽ ὑμῶν ἀπόπειραν τῆς 
ἐ δ διηνώμάωφ' λάδι εἴ μοι πρό ἔ ἵ ἐμαυτοῦ δυνάμεως λάδοιμι, εἶ; βόσεστι ἔτι τις, οἵα 

ἊΣ ᾿" ΟΣ . ΄ ᾽ 
ποτέ μοι ἐνῆν’ ἢ τῷ τε κατὰ γῆν τὲ καὶ θάλασσαν ἀχορήτῳ 

καὶ ἀτημελήτῳ διόλωλεν ὅλως. 
᾽ν» ζ . " Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, τούς τ᾽ ἄλλους ἐρέθισεν εἰς ὀργὴν, καὶ τοῦ 

ἀντινόου μάλιστα ἔδοξε καθικνεῖσθαι, δείσαντας μὴ ἐντείνῃ 

τὸ τόξον: διὸ καὶ ῥαγδαίως οὗτος τῷ λόγῳ ὥρμηται ἐπ᾿ 
᾽ 

αὐτὸν, ὦ δύστηνε, λέγων, ξένε, τίποτ᾽ ἄρ᾽ οὕτως σε τελέως 
΄ ΄ ὑπῖχ ὙΠ ΑΤαΝς, ΜΝ ΝᾺ προς  - ᾿ αἱ φρένες ἀπέλιπον; οὐκ ἀγαπᾷς, ὅτι συνεστιάτορα ἡμῖν αὖ- 

ὲ »» ΄ » τοῖς σε γενέσθαι κατεδεξάμεθα, ὥς: πρὸς τούτῳ χαὶ τῶν λό- 
-- , " ΓΞ ΠΑ ὅΞ » 

γῶν ἡμῶν καταχούειν ; τίς γὰρ τῶν ἄλλων πτωγῶν χαὶ ξένων 
᾽Ῥ» ᾽ - ᾿ . 

ἠξίωται τούτου γε παρ ἡμῶν; ἀλλ᾽ ὁ οἶνός σε, ὡς ἔοικεν, 

ἐξέστησε τῶν φρενῶν' ὃς ἄλλους τε πολλοὺς, οἱ αὐτῷ κατο- 

χρήσαντο, ἐλυμήνατο, καὶ δὴ καὶ Εὐρυτίωνα τὸν Κένταυρον 
“- ᾽ ΘΟ 

ἐν τῷ Πειριθόου παρὰ Λαπίθαις" οὗτος γὰρ ἐπειδὴ ἐξύζρισε 
, Ω »" 2κ 7 4, ἐν " ,ὔ 3 ᾿ παροινήσας, ὀργῇ ἁλόντες οἱ ἀμφὶ Πειρίθοον, ἀνάρπάσαντες 

᾿ οἵ ᾽ “ε͵ ῳ»ὕ ΄ ᾽ ΜῸ Ἵ Ὁ Α Ν ΄ 

αὐτὸν, ἀνεῤῥίπτησαν ἔζω, τάτ᾽ ὦτα αὐτῷ καὶ τὰς ῥίνας 
᾽ ΄, μν δ. λα ., ᾿ , , ἀποτεμόντες" ὁ δὲ, ἑχὼν ἀέκων ἀνεχώρησεν ἠχρωτηριασ- 

μένος ἐκεῖθεν" ἐξ οὗ ὁ μέγας αὐτοῖς Κενταύροις τὸ καὶ Λα- 
’ " 44 ᾿ 

πίθαις πρὸς ἀλλήλους συνέῤῥωγε πόλεμος" οὕτω χαΐ σοι μέγα 
« ᾽ 

τι καχὸν προμαντεύομαι, εἴγ᾽ ἐπιτείνοις τὸ τόξον οὐχέτι 
»: ᾽ - ΄ δ Α " , γὰρ παρ ἡμῖν πτωχεύσεις, ὡς ἔγετον τὸν μιαιφόνον βασι- 

., Ὁ ᾽ ᾿ λέα διεχπορθμευθεὶς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰς τὴν {πειρον, ἔνϑα χαχὺς 

φπππρπφρφΦφΦἕἌΨἌὌΝ οᾳ«“«“ΦΦΦᾳεΕρε ππφἕᾷἔἝΨΟΕ τ ππ'ὰτπππππππΠπῆππᾳφρΠΨΨΦΠΠΕ-«-ο νοι πῷἔἘσῳὍἐοὐπυκκσ σεν» 

“88. Οὐδὲ πὐιαὶ] οὐδὲ ὀλίγαι. α89, ὃ ἕκηλος] ἔτι ἥσυχος. 400. ἀμέρδεαι 

ὅτι οὐκ ἀποστερῇ τῆς τροφῆς, 208. τρώει) τιτζώσχει τὸν γοῦν. 301, ἀμ 

σαντες χόψαντες. 304. ἣν ἄτην ὀχέων] τὴν ἔχυτοῦ ἄτην φέρων φρεν 

ϑυμῷ. 803. Καὶ ἀνδράσι] καὶ Λαπίθαις, 80. οἵ-᾽ αὐτῷ} ἕαυτ 
πρώτῳ χαχκὴν τὸν ἀχϑοτηρισα μὰν ὁ Εὐρυτίων, 2ο6, Ἐἐπντύος ὁ Εἰ 4; 



7502 ΤΗΣ ΛΟΜΉΡΟΥΟ 

Πέμψομεν᾽ ἔνθεν δ᾽ οὔτι σαώσεαι' ἀλλὰ ἕκηλος 

πῖνέ τε, μηδ᾽ ἐρίδαινε μετ᾽ ἀνδράσι κουροτέροισιν. 910 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

ἀντίνο᾽, οὐ μὲν χαλὸν ἀτέμξειν, οὐδὲ δίκαιον 

Ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ᾽ ἵκηται, 

ἕλπεαι, αἴ γ᾽ ὁ ξεῖνος ὀδυσσῆος μάλα τόξον 

Ἐντανύσῃ, χερσίν τε, βίγφί τε ἦφι πιθήσας, 918 

οἴχαδέ μ᾽ ἄξεσθαι χαὶ ἑὴν θήσεσθα: ἄχοιτιν; 

Οὐδ᾽ αὐτός που τοῦτό γ᾽ ἐνὶ στή)εσσιν ἔολπεν᾽ 

μιυδέτις ὑμείων, τοῦγ᾽ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων, 

ἐνθάδε δαινύσθω: ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν. 

τὴν ὃ αὖτ᾽ Εὐρύμαχος, πολύφου παῖς, ἀντίον εοὔδα" 5.0 

Κούρη ἰκαρίοιο, περίφρον Πινελόπεια , 

Οὔτι σε τόνδ᾽ ἄξχσθαι ὀϊόμ.:9᾽" οὐδὲ ἔοιχεν" 

ἀλλ᾽ αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναιχλῶν, 

Μή ποτέ τις εἴπησι χακώτερος ἄλλος ἀχαιῶν" 

{τ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν 3.25 

Μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐὔξοον ἐντανύουσιν" 

ἀλλ᾽ ἄλλος τις) πτωχὺς ἀνὴρ ἀλαλχήμενος ἐλθὼν, 

ψοφ 

ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιὸν, διὰ δ᾽ ἦκε σιδήρου". 

ἥ ἢ ᾽ - ᾽ ΓΙῸ ΠΣ τ 

ὡ; ἐρέουσ΄᾿ ἡμῖν δ᾽ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπειχ᾽ 31 

Εὐρύμα,᾽, οὔπως ἔστιν ἐὐχλεῖας χατὰ δῆμον 

ἔμυ: ἢ δὴ οἷ; χ ὕοντος. ἔδουσιυ ψμεναι, οἵ δὴ οἶκον ἀτιμάξοντες, ἔδουσιν 

ἀνδρὸς ἀριστῆος" τί δ᾽ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθαι ; 

᾿ 
΄ , ᾿ 

Οὗτος δὲ ξεῖνος, μάλα μὲν μέγας, ἠδ᾽ εὐπηγὴς» 
. ᾿ Ξ ᾿ "» ν ΓΙ ΡῈ κὰ 

Πατρὸς δ΄ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱὸς 5322 

λ᾽ ᾿ Ψ, 4 , ΄ » " ἀλλ᾽ ἄγ: οἱ δότε τόξον ἐύξουν, ὄφρα ἴδωμεν' 
ζ τὰ Ὁ Μ 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἕσται᾽ 

"υ,Ζ μιν ἃ "ἡ, δ. 4 ϊ 
Εἴ κέ μιν ἐνταγύτῃ, , δών δέ οἱ εὖχος ἀπόλλον 



ΟὉΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ, το 

καχῶς ἀπολῇ παρ᾽ ἐχείνου' διὸ ἡσυχίαν ἄγων αὐτόθι, πίνε ἀ- 

τρέμας͵, μιηδὲν πρὸς ἄνδρας ὑπερφιάλους φιλοτιμεῖσθαι ζητῶν. 

Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα ἀντίνοε, τίποτε παθὼν οὕτω 

διαλοιδορῇ τοῖς ξένοις τοῦ. Τηλεμάχου; οὐ γὰρ ἂν εἴποιμ. 

δεδιέναι σε, μή τι ὁ ξένος τείνας τὸ τόξον, ἀγάγηταί με λα- 

(ὼν εἰς γυναῖκα" τοῦτο γὰρ οὐδ᾽ αὐτῷ, οἵμιαι, ἐς νοῦν ἐπῆλθε 

φρονῆσαι" ὥσθ᾽ ἕνεκά γε τούτου μηδεὶς ὑμῶν εὐωχείσθω λυ- 

πούμιενος » ηδενὸς φόθου ὑπόντος. 

Εὐρύμαχος πρὸς ταῦτα" Περίφρων Πηνελόπην θυγάτηρ 

ἱκαρίου, σὲ μὲν τοῦτον λαθόντα ἀπαγαγέσθαι, οὐδὲ δόκησιν 

ὑποψίας παρέχει' τοῦτο γὰρ χαὶ λύγῳ ἐνδοιασθῆναι αἰσγοόν" 

ἀλλὰ ποῖος λόγος ἔσται ἡμῶν τοῦ λοιποῦ παρά τέ ἀνδοάσι 

χαὶ γυναιξὶν; εἰ τείνει τὸ τόξον ; ἀρ᾿ οὐχ ἐρεῖτις τῶν πολλῶν 

αὐτίκα μάλα, ὡς τοιοῦτοι γ᾽ ἄνδρες νῦν τὴν τοῦ ὀδυσσέως 

γυναῖκα μνηστεύονται» οἱ οὐδὲ τὸ τόξον ἐκείνου ἐξήοχησαν 

τεῖναι, ὁπότε ξένος τις τούτων δὴ τῶν πτωχῶν, καὶ πεπλα- 

νημένων, ἐλθὼν,, καὶ τανύσας; ἐφῆκε τὸ δέλο; διὰ τῶν σι; 

δήρων ; ταῦτα δὴ εἰ λέγοι) οὕτω, πῶς οὐκ ἂν ἡυῖν αἰσχύς 

νὴν λεγόμενα φέροι; 

Πηνελόπη δὲ. πρὸς ταῦτα᾽ Εὐρύμαχε, οὗ τοῦτ᾽ ἔμοιγε 

δοχεῖ αἰσχύνην φέρειν παρὰ τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ τὸ χαταλι- 

πόντας τὰ ἑαυτῶν, ἀλλότριον βίον καταδαπανᾷν » ἀθρόους 

καθημένους ἐνταῦθα,, τοῦτ᾽ εἰχότως αἰσχρὸν ἀκούεσθαι γινό- 

μένον παρ ὑμῶν" τί οὖν μετατίθεσθε ταῦθ᾽, ὅπως ὑμῖν ἀ- 

ρέσκει ; ὁ δὲ ξένος εὐπαγὴς ὧν καὶ μέγας» καὶ πατρὸς ἀγαν 

θοῦ λέγεται γενέσθαι" δίκαιος οὖν ἂν εἴη καὶ αὐτὸς τῆς ἑαυ- 

“" Ἂν , ΆΣῚ , ἧς, ᾶΪ ᾿ 

του πειρᾶσθαι δυνάμεως, καμιοι βουλομόνη τοῦτ᾽ ἐστὶ, χοὐκ 9 

ῆχως ἔσαν εἰ πὰ δυξείαδν, διοϊσοιήρει ἀρωνγὰ ἀπό 
ἄλλως ἔσται" εἰ γὰρ. τείνας, ὁὀιοϊστευσει ἀρωγῇ Ἀπόλλωνος 

πα ....Δ..0...κὉπἴἀ..............ὕ........... “........  . 

33:1. Οὕπως ἔστι] οὐχ ἔφη φησι, εὐχλεῖχ: τυχεῖν, παρὰ 



τοί ΤΗῊΗΣΟΜΈΉΈΡΟΥ 

ἔσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά. 

Δώσω δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα, χυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν, 3270 

Καὶ ξίφος ἀπφηκες" δώσω δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα, 

πέμψω δ᾽, ὅππῃ μιν κραδίη, θυμός το κελεύει. ἡ 

Τὴν δ᾽ αὖ Ὑγλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
Μῆτερ ἐμὴ, τόξον μὲν γαιῶν οὔτις ἐμεῖο 

Κρείσσων, ὦ χ᾽ ἐθέλω δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι 345 

Οὔϑ᾽ ὅσσοι κρανχὴν ἰθάχην κάτα κοιρανέουσιν, 

Οὔϑ᾽ ὅσσοι: νήσοισι πρὸς ἤλιδος ἱπποδότοιο: 

Τῶν οὔτις μ᾽ ἀκέοντα βιάσεται, αἴ χ᾽ ἐθέλωμι 

Καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι, 

Αλλ' εἰς οἶκον ἰοῦσα, τὰ σεαυτῆς ἔργα κόμιζε, 389 

ἰστάν τ᾽, ἠλακάτην τε, καὶ ἀυφιπόλοισι χέλευς 

ἔργο» ἐποίχεσθαι" τόξον δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 

Πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί" τοῦ γὰρ κοάτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ" 

ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν, οἶκόνδε βείάχει 

Παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ" 355 

ἐς δ᾽ ὑπερῷ᾽ ἀναθᾶτα, σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 

Κλαῖεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα, φίλον πύσιν, ὄφρα οἱ ὕπνου . 

Ἡιδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυχῶπις ἀθήνη" 
΄ » " "" “ 

Αὐτὰρ ὁ τόξα λαξζὼν, φέρε κοι μπύλα δῖος ὑφορῆός" 

Μνηστῆρες δ' ἄρα πάντες ὁμύχλεον ἐν μεγάροισιν" δ0ο 
τος, 

ὧδε δέ τις εἴπετχε νέων περηνορεόν των" 

πῆ δὴ καμπύλα τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε συξῶτα, 

Πλαγχτέ; τάχ᾽ αὖ σ᾽ ἐφ᾽ ὕεσδι χύνε ταχέες χατέδονται 

Οἷον ἀπ᾽ ἀνθρώπῳν,, οὖς; ἔτρεφες" εἴ χεν ἀπόλλων 

διμῖν ἱλήκησι χαὶ ἀπάνατοι θτοὶ ἄλλοι. 

ἧς φάσαν" αὐτὰο ὁ βῆχε φέρων αὐτῷ ἐνὶ χώς 
Δείσας͵ οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν. 

ὲ 
Ἢ ἐ “1 Τηλέμιτχος δ' ἑτέρωήεν ἀπει)ιάσας, ἐγεγώνει" 

ὶ 



ΟΔΥΣΣΞΣΕΤΑΣ ὁ, τοῦ 

. - "» ν 

διὰ τοῦ σχοποῦ, ἔσται αὐτῷ χλαῖνα χαὶ χιτὼν χαλὸς παρ᾽ 
- ψν Η͂ - Ν γον ΄ 

ἐμοῦ, δόρυ 9 ὁμοίως ὀξὺ χυνῶν χαὶ ἀνθρώπων ἀλεξιτήριον, 
᾽ νι ,Ἦ ΞΕΕ ͵ ᾽ 

ξίφος τε ἀμφίστομον, καὶ πέδιλα καλὰ τοῖς ποσίν" ἔποιθ 
οὕτω πέμψω γε αὐτὸν, ὅποι βούλοιτο. 

ἘΣ “5: ΣΝ δι. 

Τηλέμαχος δὲ ποὺς ταῦτα, μῆτερ ἐμ, ἔφη, τὸ μὲν τόξον 
ὧ Η͂ Ἅ τ ΝΞ ὅν ᾿ , δοῦναι ὅτῳ ποτ᾽ ἂν ἐθέλω, ἢ μὴ, τοῦτο χεῖται ἐπ᾽ ἐμοὶ, 

΄ , δ ᾿- - 
χοὐδεὶς τῶν Ελλήνων ἔν γε τούτῳ χρείττων ἂν ἐμοῦ γένοιτο, 

"» ͵ ᾿] “᾿, 

οὔτ᾽ ἐν ἰθάκῃ, οὔτε κατὰ πάσας τὰς πρὸ τῆς ἤλιδος νήσους, 

ὅσοι γε τυγχάνουσιν ἐν οὐταῖς χράτος ἔχοντες" τίς γὰρ ἂν 
΄ δύ , ΄, Ὦ “- "ὦ ᾿ ΄ » δὰ 

τούτων δύναιτό με χωλύσαι, χὰἂν ἐγὼ θέλω, καθάπαξ τῷ 

ξένῳ τούτῳ γαοίσχαθαι; ἀλλὰ σύγ, ὦ μῆτερ, ἀνελθοῦ Ὁ τούτῳ χαρ αι; ὑγ, ὦ μῆτερ, ἀνελθοῦσα, 
᾿ 4 Α ΠῚ ΝΜ " , “" « ᾿ εἶ Α " αὐ 

ἀμφὶ τὰ σαυτῆς ἔργα ἔχε, τόν θ᾽ ἱστὸν καὶ τὴν ἡλαχάτην 
(ἃ, ν᾿ , , . , 

ἀσχοῦσα, καὶ τὰς ἀμριπόλους ἐργάζεσθαι ἐπισπέργουσα" 
- Ῥ που δὰ -Ὁ- ΄ ᾿ ᾿ 

τοῦ δὲ τόξου γε τούτου ἡμῖν τοῖς ἀνδοίσι μιϑλήσει" ἐμοὶ δὸ 
᾿ 
»" : “" καὶ μάλιστα, ὡς κυρίῳ τῶν ἐνταῦθα χαθεστηχότι. 

Τούτων οὖν οὕτως εἰρημένων, θαυμιάσασα ἡ μκήτηρ ἐχεῖνην 

τῆς φρονήσεως, εἰσῆλθεν ἀνχέἄσα εἰς τὸ ὑπερῷον σὺν τοῖς 

ἀμφιπόλοις, ἔνθ᾽ ὠδύρετο τὸν θεῖον ὀδυσσέχ, ἕως ὅτου ἡ 
ἂν - »-" “ἢ Π " ᾿ ῃ ν»Ἅ 

ἀθηνᾷ ἐνῆνεν αὐτῇ ὕπνον ἡδύν" Εὔμαιος δὲ λαθὼν τὸ τόξον, 
ν . ΄ ἣ ὃ - ᾽ , ᾿ Ἧ « 
φέρεν ὡς δώσων ὀδυσσεῖ: χαν τούτῳ ἐθορύσησαν οι μνὴ- 

στῆρες" χαίτις αὐτῶν ἔφη, ποῖ δήποτ᾽, ὦ πόνηρε σύγε, 
δ τόξον ζ Ἴ ᾿. ΡΝ Ψ δ πιὰ ς Ψ ν ϑ ΄ τὸ τόξον φέρεις ἰὼν: ὦ μῶρε" αὐτίκα γὰρ μάλα κύνες σε, 
δον “9. ἢ 

οὖς ἔτρεφες παρὰ τοῖς συσὶ, χατατρώξουσιν, εἶ ἀπόλλων 

ἡμῖν ἱλήκοι καὶ οἱ ἄλλοι θεοί, 
4 ς ε - ᾽ν ᾽ ὁ μὲν Εὔμαιος, ὡς ταῦτ᾽ ἀχούσας ἔδεισε πρὸς τὴν ἀπει- 

“- ὦ ᾿ «δ Ὁ λὴν, κατέθηκε τὸ τόξον χατὰ μέσην αὐτοῦ τὴν ὁδόν’ Τηλέ- 
δι Ἃ ᾽ ᾿ " 

μᾶχος δ᾽ αὖ ἑτέρωθεν ἀνταπειλήσας ἀνέκραγιν, ἅττα, ἴθι 

χείνους, οἵ καὶ τλ. 349. Καθάπαξ δόμεναι χαθύλου χαρίσασθαι, 

δοῆναι, 3889, Κόμιζε] πράττει, 369, Πλαγατὲ] παραπλὶξ, ἀνέντε 



τοῦ ἙἝΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 

ἅττα, πρόσω φέρε τόξα' τάχ᾽ οὐκ εὖ πᾶσι πιθήσεις" 

Μή σε χαὶ ὁπλότερός περ ἐὼν, ἀγρόνδε δίωμαι, 376 

Βάλλων χερμαδίοισι: βίγφι δὲ, φέρτερός. εἰμι. 

Αἱ γὰρ πάντων τύσσον., ὅσοι κατὰ δώματ᾽ ἔασιν, 

Μνηστήρων χερσίν τέ, βίηφί τε φέρτερος εἴην" 

Τῷ χε τάχα στυγερῶς τιν’ ἐγὼ πέμψαιμι νέεσθαι 

ἡμετέρου. ἐξ οἴχου" ἐπεὶ χακὰ μηχανόωνται, 3η5 

ὡς ἔφαϑ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πᾶντες ἐπ’ αὐτῷ, ἡδὺ γέλασσαν. 

Μνηστῆρες" καὶ δὴ μεθίον χαλεποῖο χόλοιο. 

τυλεμάχῳ: τὰ; δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συδώτης 

Ἐν χείρεσσ᾽ ᾿Οδυσῇϊ δαΐφρονι θῆκε παραστάς. 

Ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύχλειαν᾽ 380 

Τηλέμαχος χέλεταί σε, περίφρων Εὐρύκλεια, 

Ἁληΐσσαι μων θύρας πυχινῶς ἀραρυίας" 

ἦϊν δέ τις, δ ωνν ἠὲ χτύπου ἔνδον ἀχούσῃ 

ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρχεσι, μήτι θύραζε 

Προδλώσχειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ" 385 

ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν" τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος. 

τλλριυ δὲ θύρας μεγάρων εὐναιεταύντων. 

Σιγῇ δ᾽ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἄλτο θύξαζ ἐ, 

Κληϊσσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα θύρας ἐδερκέος αὐλῆ;. 

Κεῖτο δ᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης 300 

Βύῤλινον, ὦ δ᾽ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ᾽ ἥϊεν αὐτός" 

ἘἜγετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰὼν, ἔνθεν περ ἀνέστη, 
: Ὶ 

Εἰσορόων ᾿Οδυσῆα" ὁ δ᾽ ἤδη τόξον ἐνώμα, 

Ἰηάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα χαὶ ἔνθα, 

Μὴ χέρα ἵπες ἔδοιεν, ἀποιχομένοιο ΟΒρατα 

ὧδὲ δέ τις τὰς ΤΣ ἰδὼν ἐς πλησίον ἀλλον' 

Η τις θηγτὴρ Ἃ αι ἐπι; χλο ὑπὴς ἔςλετο τότων" [ 



ὈΔΥΣΣΕΙ͂ΛΣ δ. 107 

πρόσω θᾶσσον τὸ τόξον φέρων' οὗ γάρ σε χρὴ πᾶσιν ὑπα- 

χούειν ὁμοίως" εἰ δὲ μὴν αὐτίχα μάλα χαχῶς σε διαθεὶς, 

ἀποπέμψω εἰς τοὺς σῦς" ὅσῳ γάρ σου. νεώτερος. εἰμὶ ἡλικία, 

ποσούτῳ δοχῶ μοι προὔχειν ἰσχύϊ. Εἴη γάρ βοι, ὦ Ζεῦ, καὶ 

θεοὶ πάντες, τοσοῦτον ὑπερέχειν δυνάμει καὶ τῶν. ΠΥ 

ἁπάντων" τάχα γὰρ ἄν τις αὐτίχα μάλ᾽ ἐντεῦθεν οὗ χαλῶς 

ἀπαλλάξειεν᾽ οὐ γὰρ παύονται οἱ ἄνθρωποι͵ οὗτοί γε τὰ χά- 

κιστα βουλευόμενοι. 

ταῦτα δ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ, ἐγέλασαν. ὥπαντες. ἐπ᾽ αὐτῷ 

οὕτω νεανευσαμένῳ, μεθέντες αὐτῷ τὴν ὀργήν' Εὔμαιος δ᾽ 

οὖν ἐπαναλαύὼν τὸ τόξον, χαὶ προσθεὶς τὸ λοιπὸν τῇ ὁδῷ, 

ἐπέθηκε τοῦτο φέρων ταῖς τοῦ ᾿οδυσσέως χερσίν: εἶτ᾽ ἐχχα- 

λεσάμενος τὴν Εὐρύχλειαν, παρήγγειλεν αὐτῇ ὡς πρὸς Τὴ- 

λεμάχου τῶν θυρῶν εἴσω ἀχριδῶς ἐπιμεληθῆναι, κχλείσασα 

ἔνδοθεν πάσας σαναλαν εἴτις δὲ στοναχὴς, ἢ κτύπος ἀ- 

χούοιτο ἔξω παρὰ τοῖς μνηστῆρσι, μηδεμίαν τῶν γυναικῶν 

ἐχεῖθεν τολμῆσαι προκύπτειν, ἀλλ' ἀμφὶ τὰ ἔργα ἡσυχίαν 

ἀγούσας ἔχειν. 

Οὗτος μὲν οὖν οὐκ ἔφθη ταῦτ' εἰπὼν, κἀκείνη πεποίηχε 

τὸ προστεταγμένον" ὁμοίως δὲ τούτῳ χαὶ Φ.: ἐλοίτιος τὰ πα- 

οηγγελμένα ἐποίει: ἐξελθὼν γὰρ σιγῇ» ἔκλεισε τὰς θύρας 

τῆς αὐλῆς δεγκλοζ. καὶ χάλων ναυτικὸν αὐτοῦ πῇ κείμε- 

νον λαθὼν ὑπὸ τῇ αἰθούσῃ ἐκ βύδλου, τούτῳ ἐπίδήσας; εἰ: 

σῇλθε καὶ αὐτὸς εἰς τὸ δῶμα, καὶ ἐκάθισεν, ὅθεν ᾿ἀνεστήκει, 

ὁρῶν πρὸς τὸν ᾿Οδυσσέα᾽ ὁ δὲ πιριεσχύπτει τὸ τύξον παντα- 

χόθεν, ἐν χερσὶ προ ἔφων, καὶ διασκεπτόμενος, μήτις 

σὴς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ μεταζὺ. ἐλυμήνατο" χαίτις τῶν μινὴ- 

στήρων ἰδὼν, εἶπε τῷ παρακαϑημένῳ" ἡπούγε τόξων ἐρα- 

370 δίωμαι] ἐξώσω, διώξω" 395. Μὴ κέρα ἵπες ἔδοι:ν] μήτι ζωύφιον ΑΥΡΝΣ 

σης κυτέτρωξε τὸ τόξον, 307. Θυητὴρ! περ' ἐργῦς, ἔμπειρες, καὶ ἐπύββῆν 4 
" [ δι 

Ϊ ὟΝ, 
᾿ Ἔ ᾿ ἂν ἢ 

κ ψι 
ι 

Ἶ ̓ ς, 
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ἢ ῥά νύ: που τοιαῦτα χαὶ αὐτῷ" οἴχοθε χεῖται, 
ἢ ὁγ' ἐφορμᾶται ποιησέμεν" ὃς ἐνὶ γερσὶν 
Νωμᾶ ἔγθα χαὶ ἔνθα χαχῶν ἔμπαιος ἀλήτης, ἄοο ἄλλος δ᾽ αὐτ᾽ εἴπεσχεν νέων ὑπερηνορεόντων" 
Αἴ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήτιος ἀντιζσειεν, 
ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσχσθαι, 

Χ.»} - ᾽ ὡς ἄρ᾽ ἔραν μνηστῆρες" ἀτὰρ πολύμητις ὀδυσσεὺς, 
. ἸΒΕ Ἐν » ῬὋ’ Ν Αὐτίχ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐδάστασε, καὶ ἴδε πάντη, Δ40Ἀ , 

ἣὡ δι᾿) ον}. οὔδιννο» ἐπ ται, χαὶ ὦ δ 56 
φ 4 φοῤρμίγγος ἐπι ταμ,Ἑ νῦξ και ἀδιὴ ἡΦ) 

4 Ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδὴν, 
ψας ἀμφοτέρωθεν ἐγ ατρεγὲς ἔντερον οἷὸς, 

» 

"» - ᾿ ὡς ἄρ᾽ ἄτερ σπουδῆς τάνυσπεν μέγα τόξον ὀδυσσεὺς. » “ον δι 
-" Δεζιτερῦ ὃ ἄρα χειρὶ λαδὼν πειρήσατο νευρῆς" άιο ἘΠ 

ἮΙ δ᾽ ὑπὸ χαλὸν ἄεισε, γελιδόνι εἰχέλη αὐδὴν, 
Μνηστῆρσιν δ᾽ ἀο ἀγο; γένετο μέγα, πᾶσι δ᾽ ἄρα χρὼς; 
Ἐτράπετο" Ζεὺ; δὲ μεγάλ᾽ ἔκτυπε, σήλατα φαίνων" 
γήθησέν τ' ἄρχ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος ὀδυτσεὺς, 
ὅττι ῥά οἱ τέρας ἦχε Κρόνου παῖς ἀγχυλομήτεω. ἀἔι5 
Εἵλετο δ᾽ ὠχὺν ὀϊστὸν, ὃς οἱ παρέχειτο τραπέζῃ 
Γυμνὸς" τοὶ δ᾽ ἄλλο; κοίλης ἔντοσθεν ἀρέτρης 
Κείατο, τῶν τάγ᾽ ἔμελλον ἀχαιοὶ πειρήσφεσθαι, 
τόν δ᾽ δ᾽ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλχεν γευρὴν, γλυφίλας τε, 
Αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἦχς δ᾽ ὀϊστὸν 4λ0 
ἄντα τιτυσχόμενος" πελέχεων δ᾽ οὐχ ἥμθουτε πάντων 
Πρώτης στειλειῆς, διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἦλθεν θύραζε 
ἰὸς χαλκχοῤαρὴς" ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπεν" 
Τηλέμαχ᾽ οὔ σ᾽ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάοηντιν ἐλέγχει, 
ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σχηποῦ ἡμόροτον, οὐδέ τι τὸξζ᾿ γ 
δὴν ἔξαμον τανύων- ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστον 

᾿ ν᾽ 

ἜΣ - " » ἔ, Οὐχ ὡς με ἀγηστῆρες ἀτιμάζοντ 9) ὑγοντάι, 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Φ. Ρ 

᾿ “ ἀπ ἂν στὴς ἔοιχς γενέσθαι: ἥτοι γὰρ χαὶ αὐτῷ οἴχοι πολλὰ τοιαῦτά 
. κὰν ΠΡ μα : ᾿ ῃ ἐστιν», ἢ νῦν ὁρμᾶται χατασχευζσαν" ὅρα γὰρ πρὸς θεοῦ τὸν 

, ᾽ ,᾿ 

χάχιστον ἀλήτην, ὅπως περιστρέφων διασχέπτεται τοῦτο" 
ἄλλος δ᾽ αὖ τοσοῦ ἔφῆ, γένοιτ᾽ αὐτῷ τυγεῖν. ὧν ζει παν. φ Ὅσουτον, δφη, γένοιν αὐτῷ τυχεῖν, ὧν ἐφίεται, 
ὅσον ἂν ἢ αὐτῷ δυνατὸν τεῖνᾶς τοῦτο" ὁ μὲν δὴ τοιαῦτα. 

Ψ ν᾽ « “, Οδυασσεὺς δ᾽, ὡς εἶδεν ἅπαξ τὸ τόξον ἀδλαβξὲς, ἔτεινεν αὖ- 
" " ᾿ ϑ Ἂ τὸ εὐθὺς οὐ σὺν. πόνῳ". καθάπερ γὰρ ἀοιδός τις φόρμιγγος 

ἃ» . ἘΣ “λκοὴὴ δ ᾿ εἰδήμων ἅμα λαύὼν, καὶ προσδήσας ἑχατέρωθεν τὴν χορ- 
ν 4 , ΄ -" ΄ δὴν, ῥᾳδίως ἐτάνυσε τῷ κολλζξῳ: οὕτως ᾽Οδυσσεὺς ἄνε» 

-“ " τε τ 
, Ὁ σπουδῆς τὸ τόξον ἐπέτεινεν. εἶθ᾽ οὕτω πλήζαντος αὐτοῦ τὴν 

ἶ " , . ΄ " Γ ΄ "ἢ νευρὰν τῷ δαχτύλῳ, ἐκείνη ἐχελάδησεν, οἵα χελιδών. Τού- 
τῶν οὖν οὕτως ἐχόντων οἱ μνηστῆρες, δεινὸν ποιησάμιενοι τὸ 
ὁρώμενον, ἠρυθρίασαν φανερῶς" Ζεὺς δὲ οὐρανόθεν σημεῖον 

, “ ᾽ Ἢ προφήνας, ἐθρόντισεν" ἥσθη δ᾽ ᾽Οδυσσεὺς ἐπὶ τούτω, συνεὶς 
ἑαυτῷ σημεῖον τοῦτο διόθεν γενόμενον" ἔχ δὴ τούτου λαβὼν 
Ἂ τ. πο, ΤΡ Ὁ Πρραν: τι ον Ἔκ ἄντα βέλος, ὃ μόνον αὐτῷ παρέχειτο ἐπὶ τῆς τραπέφης (τὰ γὰρ 

ἄλλα τὰ ἐν τῇ φαρέτρῃ ἤμελλον ὑπηρετήσειν αὐτῷ πρὸς 
᾿ - ᾿ 4: «ἢ 4 “ ἂν ς τὰ τὸν ὄλεθρον τῶν μνηστήρων) ἐπέθηκεν ἐπὶ τῆς νευρᾶς εἰ 

οὕτω διαγκυλισάμενος κατὰ σχοπὸν, ἀφ᾽ οὗ ἐχαθέζετο θρόνου 
᾿ " Ἁ, , , » Ὶ. διήλασεν ἀφεὶς διὰ τῶν πελέκεων πάντων ἔπειτα στραφεὶς 

πρὸς τὸν ἑχυτοῦ φίλον παῖδα, Τηλέμαχε, ἔφη, οὐκ ἄρα σοι 
.κ ἰσγύνην φἕίο Ψ ς οἴχοι τότε γὰρ τόξην ῥα- ὁ ζένος αἀισχυνὴν φέρει, χαϑήμενος οἰκοι" τῦγτε γὰρ τος ῥα 

" -» ᾿ « Ν ᾿ 

δίως ἐτάνυσε, χαὶ τοῦ σχοποῦ εὐστόχως ἐπέτυχεν" ἡ γὰρ ἰσ- 
᾿ ᾿ , π᾿ - ΕΥ͂ » πο ᾿ ε κ᾿ 

χὺς δοχεῖ μη παμιπῶν μὲ χαταλελοιπέναι, ὡς Ὑ οἱ μνηστῆ- 

- ᾿ » ἌΝ ᾿᾿ ᾿ 4 Ἔ “-" Ϊ τ ᾿ Δ ἢ β' 4 

ἐς οὗτοι ἀτιμῶντές με, ἐκφαυλίζουσιν" νῦν δ᾽ οὖν ὥρα καὶ 

“ρΨΠ....τ»Ὰ,νβ κκ,ρκ!οκ»ιιοῦ τ Ἃ τ Τ---------ὐῆ...ΛΧῺὲἃϑρᾧὕὌ-΄ῆ΄ὖΠἔρὋ΄ρὁρὦ5οὥᾺἅ.΄ὦ΄΄ὦὃὖᾧἃἴὋ΄.. 

4οο. ἔμπαιος) ἕμπειρος, 44τ λντα τιτυσχύμενο: ἔριπροσθεν καταστοχα- 

ζόμενος, 4... Πρώτης στειλεῇς] ἐκ τῆς πρώτης ὁτιῆς διὰ πάντων ἑξῆς δια 

λάσας τὸ Οίλος. 41γ. ὄνονται] ὁνειδίγουσι μέμφονται" 410. ἐψιάασϑαι τέξῃ 
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Νῦν δ᾽ ὥρη χαὶ δόρπον ἀχαιοῖσιν τετυχέσβθαι 

ἦν φάει, αὐτὰο ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασϑαι 

Μολπῇ χαὶ φόρμιγγι᾽ τὰ γάρ τ᾽ ἀναθήματα δαιτό’ 490 

ἧι χαὶ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσεν᾽ ὁ δ᾽ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ 

τηλέμαχος ., φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο" 

ἀμφὶ δὲ χεῖρας φίλην βάλεν ἔγχεϊ" ἄγχι δ᾽ ἄρ αὐτοῦ 

πὰρ θρόνον ἑστήκει, κεχορυθμένος αἴθοπι χαλχῷ" 

».--... τ 00 0 αὐὰπτΠΔρΦ΄!Δπεορ|ὸοΣ͵ στ 



οΑΥΥΣΕΥΤΑΣ' 6, ΣΝ 

τὰ περὶ τὸν δόρπον αὐτοῖς παρασχενάσαι, ἕως γι φῶς ἔτ᾽ 

ἐστίν" εἶτα καὶ μολπῇ προσηκούσῃ κηλῆσαί τε χαὶ εὐφράναι 

αὐτοὺς, ὡς εἰκός" ταῦτα γὰρ ἀσμενίσματ᾽ ἂν εἴη τραπέζης. 

Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, ἐπένευσε Τηλεμάχῳ" ὁ δὲ περιθέμενος πα- 

ραχρῆμα τὸ ξίφος, καὶ τὸ δόρυ λαθὼν ἐν χερσὶν, ἔστη ἐλ- 

θὼν παρὰ τῷ πατρὶ, κεκορυθημέγος αἴθοπι χαλχῷ. 

πα
 ΨΥ ΤΥ ΚΑ 

«τεσϑαι, ψυχαγωγεῖσθαι .430. ἀναθήματα) ἀσμαενίσματα. 



«οὐϑι φοϑοθοφεφοιοφοροσόφοφεθρ φυονο,
 πιψφοοοούδιφιφοφοφοθοφουώνοῦθοο 

ὙΠΟΦΘΈΣΙΣ 

Ὀδυσσεὺς ἀρξάμενος ἀπὸ ἀντινόου τοὺς μνηστῆρας Φ6" 

γεύειν, γγωρίζει αὐτοῖς ἑαυτὸν, ὅς ἐστιν" " οἱ δὲ πρῶτον 

μὲν πειρῶνται μαάξαι αὐτῷ τὴν ὀργήν" ἰδόντες δὲ ἀδύ- 

γατα ἀξιοῦντες, τρέπονται εἰς ἀυϊχήν" Τημέμαγος δ᾽ αὖ 

φέρει ὅπα ἑαυτῷ τε καὶ τῷ πατρὶ, καὶ τοῖς δυσὶν οἰχέ- 

ταις καγ τούτῳ Με.ϊάγϑιος φέρει χαὶ αὐτὸς ἐχ τοῦ αὐ- 

οοοοθοοοοοσθοῦθοϑι πϑοτοθ
ον )οφ ρος: οοθοροοθῦ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 

᾿ 
ὑτὰ» ὁ γυμνώη ῥαλέων πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

ὧν 1 , Ὶ » ; “δι 

λλτο δ᾽ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν; ἔχων βιὸν δὲ φαρέτρην» 

»-» , ᾿, Ὧν» ᾽ “ τ 

Ἰῶν ἐμπλείην' ταγέας ὁ ἐκγεύατ᾽ ὀϊστοὺς 

Αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν" 

Οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀζατος ἐκτετέλεσται" , 

[γ νι πὰ "» γα ὅ- κα 

Νῦν αὗτε σχυπὸν ἄλλον, ὃν οὕπω τις βάλεν ἀνὴρ» 

Ὕ ΄ , Ν᾿ . 

Εἰσομαι, αἴ χε τύχωμι, πόρηῃ δὲ μοι εὐχὸς ἀπόλλων. 

Ἧ Δ - Νά 

ΤΙ χαὶ ἐπ᾿ ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν. 
" -« 

ἤτοι ὁ χαλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλεν, 

το. λμφωτον ἑκατέρωθεν ὦτα ἔχων, τᾶν Μίθλετο) ἥ 



-- Φφονοφιφου “οἐθυφεφοφιθοο ςΦοφοφιἀοαυφοφοφοφοδυφοΦιφιΦιφοφιφοθοφοσ 
Ύ 

“πόθο Φ.---- 

δὰ τὴν ας, Ἂ εῥῷλε: “οὐἰθὼν δὲ ὃ »" 

τοῦ ἕτερα τοῖς “ἐνὰντέοις' χαὶ ἐπαγενἰθὼν δὲ δευτερῶσαι, 

συ. ]ηφθεὶς ὑπὸ τῶν οἰκετῶν περιδεῖται ἐν τῷ κέογ" 41- 
5" , ἐφβὼ ΣΝ ἽΥΥΣ 

θηγῷᾷ παρήσταται τῷ Οδυσσεῖ ἐγ μορφῆ Μέντορος" φεί- 

δογται ἐγ τῷ φόγῳ Φημίου τοῦ ἀηδοῦ, χαὶ τοῦ ΜΜέδογτος" 

φογευθέγτωγ δὲ τῶν μνηστήρων ἀπάγτων ) τιμωροῦγταε 

τῶγ θεραπαιγῶν τὰς ἐξυθρικυέας" δόγτος δὲ δίχην καὶ 

τοῦ ἢ]ε.1αγθίου, καθαίρουσι τὴν οἰχέαν. 

ΟΔΥΎΣΣΕΤΑΙΣ, 
-τ- 

(Ολύσσευς τοίνυν, ἀποσεισάμενος, ἃ ἔφερε ῥάκε, χαὶ 

ἀναπηδήσας ἰπὶ τῆς φλιᾶς, τόχτε τύξον φέρων χαὶ τὴν φα- 

ρέτραν ἐν χερσὶ πλήρη ὀϊςῶν, καὶ ἐκχέας αὐτοὺς πρὸ ποδῶν, 

εἶπε πρὸς ἐκείνους" ὁ μὲν ἀγὼν οὗτος; ὦ οὗτοι, μάτην μοι 

δοκ ἠγωνίσθαι, ὡς ὁρᾶτε καὶ αὐτοὶ; χαὶ παντάπασιν ἐ- 

κερδής" νῦν δ᾽ ἕτερον ἡμῖν τουτοῖ ποόχειται στάδιον, χαὶ 

σκοπὸς, οὗ οὐδεὶς τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων κατεστοχάσατο" 

χαίμοι γένοιτο παρὰ τοῦ ἀπόλλωνος τούτου χατατυλχεῖν᾽ χαὶ κα 

ταῦτ᾽ εἰπὼν» διηγχυλίσατο τὸ τόξον ὡς ἐπὶ ἀντίν 

(το, () 8 



Γᾶ, ἘΣ ὉΜΉΡΟΥ 

Χρούσεον, ἀμλφωτην" καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα, :0 
ν Γ ε εγϑ 

ὄφρα πίοι οἴνοι"" φόνος δὲ οἱ οὐκ ἐνὶ θύμῳ 

Μέμύλετο: τίς κ' οἴοιτο μετ᾽ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσιν 
- ᾽ . “5 Η » 

Μοῦνον ἐνὶ πλεύνεσσι, χαὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴ» 

Οἵ τεύξειν θζνατόν τε κακὸν καὶ Κῆρα μέλαιναν ; 

- ωι τὸν δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς χατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῶ, 

ἀντικρὺ δ᾽ ἀπαλοῖο δὶ αὐχένος ὅλυη᾽ ἀχωχή. 

Ἐχλίνθη δ᾽ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε γειρὸς, 

Βλημένου" αὐτίκα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν 

Αἵματος ἀνδρομέοιο᾽ θοῶς δ᾽ ἀπὸ εἶο τράπεζαν 

ὧσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῖεν ἔραζεν" 20 

- 

Σῖτό; τε, κοέα τ᾿ ὄπτὰ φορύνετο᾽ τοὶ δ᾽ ὁμάδησαν 

Μνηστῆρες χχτὰ δώμα!, ὅπως ἴδον ἄνδοι πεσόντα" 

ἐκ δὲ θρόνων ἀνύρουσαν; ὁρινθόντες χατὰ δῶμα, 

Πάντοσε πχπταίνοντες ἐὐδινήτους ποτὶ τοίχους" 

Οὐδέ πῇ ἀσπὶς ἔην, οὐδ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι. "Ὁ 

Νείκϑιον δ᾽ ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν᾽ Ξ᾿ 

ξεῖνε, χαχῶ; ἀνδοῶν τοξάζεχν οὐχέτ᾽ ἀέθλων 

ἄχλων ἀντιάσεις᾽ νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος. 

Καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα χατέχτανες, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 

Κούρων εἰν ἰ7ζχη" τῷ σ᾽ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. 30 

ἔσχεν ἔχαστο; ἀνὴρ, ἐπεῦὴ φάσαν οὐχ ἐθέλοντα 

ἄνδρα καταχτεῖναι' τὸ δὲ νύπιοι οὐχ ἐνόησαν, 

ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπτο..-- 

Τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν, προσέφη πολύμητις ὀδυσσεύς᾽ 

ὦ χύνες, οὗ μ᾽ ἔτ᾽ ἐφάσχε᾽ ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι 35 

Δήμου ἄπο Τρῴων, ὅτι μὸν χατεχείρετε οἶχον, 

Δμοῦσιν δὲ γυναιξὶ παρευνά εσῦε βιχίως 

ἐτῆ δὲν αὐτῷ νοῆσαι χσικὸν περὶ αὐτοῦ; εὐδὲ τῆς παρειμίσς 



 ΔΎΣΣΥΕΥΑὟΣ τι τὴδ 

ᾧ δ' ἔτυχεν. ἀγηοιένος. τὸ ἔκπωμα, καὶ 'περιστοί ἘΠ εν ἀνηριμένος μα, τεριστοέφων αὐτὸ 

τ Ν »,Ὰ μὰ Σὲ ὥῶ ΄ ν “ 
ταις χερσιν, ἕτοιμος ἫΝ πίεξιν, μηδὲν τῶν μελετουμένωναὐτῷ 

- ᾿ ΄ ΄ 4 Ζ. δ ὦ ᾿ 
χαγεῶν προορώμενος" τίς γάρ ποτ ῴετο, ἕνὰ ὁντ αὐτὸν ἐν 

Ἁ “ » -- 

τοσούτοις δαιτυμόσι. χἂν τῶν χαρτερώτατων Ἢ, τολμήσειν 
" ᾶ - ἕ Ἂν φ 

θανάσιμον οὕτω βέλος ἐπαφεῖναι ἐχείνῳ ; ἀλλ᾽ ὅμως ᾿Οδὺσ- 
Ὁ ὦ , 

σεὺς βαλὼν, διήλασεν αὐτὸν κατὰ τὸν λαιμὸν διαμπάξ ὁ 

δὲ, ἀνατραπεὶς εὐθὺς, ἀνεχλίθη ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ; χαὶ τὸ 

,“Ἡ, 

ἔλπωμα ἄλλη πὴ ἐξέπεσε τῆς χειρός" ἐντεῦθεν ὀχετὸς ὅλος ἦν 
ΤΣ ἡ" , 

αἵματος ἀπὸ τῶν ῥινῶν ἐκφερόμενος, τράπεξ τὲ περισειομένη, 

, 8. “Ψ - Ν , 

σφαδάζοντος αὐτοῦ τοῖς ποσί: χαὶ τὰ βρώματα πᾶντα;, χρέα τε 

᾿ - , ν " ΓΎΡΗ ν ΑΙ» 

χαὶ οἴτα καταπίπτοντα χαὶ ὀλοφυρόμενα λύθρῳ" πρὸς ὃ ἐζεςη - 

τες ὅλως, ὡς εἰκὸς» οἱ μνηςῆοες, ἐθορύθησαν μάλις: ἰ χότες ὅλως, ὡς εἰκὸς, οἱ μνηςῆοες, ἐθορύοησαν μάλιςα, καὶ 

ἀναπηδήσαντες ἐκ τῶν θρόνων, ἜΜ τοὺς τοίχους ζητοῦν- 

τες ὅπλα' ὡς δ᾽ εὗρον οὐδὲν, οὔτ᾽ ἀσπίδ᾽, οὔτε δύρν, ἤρξαντο 

ἀμύνεσθαι ἀπειλαῖς, ξένε δύστηνεγ λέγοντες; τί τοῦθ᾽ οὕτω 

σοι ἀποτόμως τοτόλμηται τόλμημα; οὐ χαιρήσεέινς » οὐδὲ 

δευτέρου ἔτ᾽ ἀγῶνος ἀξιωθήση, δίχην νῦν, ὧν ἔπραξας, 

δούς" καὶ γὰρ ἄνδρ᾽ ἀνεῖλες τουτονὶ) ὃς ἄριστος πάντων 

γέγονεν ἐν ἰθϑάκῃ. πῶς οὖν. οὐχ ἂν ἀξιος εἴης βρῶμα γυπῶν 

γενέσθαι ; Τοιαῦτα δ᾽ ἔλογον» μήπω ἑκόντ᾽ αὐτὸν οἰόμενοι 

ἀνελεῖν ἐκεῖνον, μὴ εἰδότες. ὅτι καὶ ̓ αὐτοῖς σύμπασι τὸ τοῦ 

βίου τέλος ἐστὶν ἐγγυτάτω. 

ὀδυσσεὺς δ᾽ ὑπόδρα ἐμδλέψας αὐτοῖς, κύνες, ἔφη, οἱ 

ὅλως μοὺ ἀξκογνόντες τὴν ἀπὸ Τροίας νόστον, τί ποθ᾽ οὕτω 
᾿- ΕΣ ) - “. ἿΝ -- 

με ταῦτα δρᾶτε, τὸν τε οἶκον ἅπαντα χκαταχείοοντεξ, ταῖς 

ὙΞ- τι τεσ τε ὕϑῳ τῖς δὲ ἀρ 
τ᾿ 

μεταξὺ πίλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου. 12, τὸς ἐπισχόμενος] τιτυδκόμε, τς - 

νος, ἐπεχτεινύμανος" 10. ἀνδρομέοιο] ἀνδροίδυ; ἀνῃρωπίου. --- ἀπὸ οἷο 

ἑαυτοῦ, μακράν, χ0.. Εἴδατα) ἐδέσματα, χτ. Φορύνετο) ἐμολύνον 

ἴσχεν) εἶδε, ἢ ψᾶλλογ εἶπε, το Φάσλν) ἐνόμιζον; 33, Βείρατ᾽ ἐφ 
εν 



“τὸ ΤῊΣ ΟΜΗΡῸΟΤ 

Αὐτοῦ τὰ ζώοντος ὑπεμνάααθε γυναῖκα; 

Οὔτε θεοὺς δείσαντες» οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 

Οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων νέμεσιν χατόπιαθεν ἔσεσθαι 409 

Νῦν ὑμῖν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται, 

Ὡς φάτο" τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν" 

πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπη φύγοι αἰπὺν ὀλεῦρον" 

Ἑὐρύυαγος δέ μιν οἷος ἀμειξόμενος; πρὸσέειπεν" 

Βὲ μὲν δὴ ὀδυσεὺς Ἰθχκάσιος εἰλήλουθας» 45 

Ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες. ὅσα ῥέζεσχον ἀγαιοὶ, 

Πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ, 

ἀχν ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων; 

ἀντίνοος" οὗτος Ὑὰρ ἐπίηλεν τάδε ἐργα; 

οὔτι γάμου τόσσον γεγρημένος, οὔτε γατίζων, ἤο 

Αχν ἄλλα φρονέων; τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων᾽ 

ὄφρ᾽ ἰυάκης κατὰ δῆμον ἐθχτιμένης βασιλεύοι 

λὐτὸς, ἀτὰρ οὺν παῖδα χατακτείνειε λοχήσας. 

νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται' 
οὺ δὲ φείδεο λαῶν 

δῶν" ἀτὰρ ἄψμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενο: κατὰ δῆμον, 595 

ὅσσα τοι ἐκπέποται, καὶ ἐδήέδοται ἐν μεγάφοισιν, 

Τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικο
σάφοιον ἕχχατο;, 

Χαλχόν τε, χρύσόν τ᾿, ἀποδώσομεν, εἰσόκε σὸν κῆρ 

ἰανϑῆ" πρὶν δ᾽ οὔτι νεμεσση
τὸν χεγολῶσθαι, 

τὸν δ᾽ ἄρ᾿ ὑπόδοα ἰδὼν, προσ
έφη πολύμητις ὀδυσσεύς ὕο 

Εὐρύμαχ᾽, οὐδ᾽ εἴ μο: πατρώϊα πάντ᾽ ἀποδοῖτεγ ᾿ 

σσα τε νῦν ὕμιν. ἐστὶ, καὶ -εἴ- ποῆεν ἄλλ᾽ ἐπιϑεῖτε; 

Οὐδέ χεν ὡς ἔτι γεῖρας ἐμὰς γχέξαιμι φύνοιο 

τθος τοῦ δίου τ λδδι.-- 49. ἐπίνλε) συνέστησε.
 54. Πέφατῳ. 

δοιαίως. 55. ἀρεσσάμενο} προσαρμύσαντες, ταξόμενοι ἐν 

φσαῦτα ἀποδώσομεν, 57. Τιψὴν ἀμφὶς ἄτγοντε.} χογὶς ἱἐκάσὶς 

ἐ 



σΔΥΣΣΈΤΑΣ' κα. 117 

τε θεραπαίναις συνευναζόμιενοι, καὶ τὴν ἐμὴν φίλην γυναῖχα, 

ὁμοῦ περιόντος » καὶ τὸν ἥλιον βλέποντος ν. “μνηστευόμιενόι" 

οὔτε θεοὺς αἰδεσθέντες» τοὺς τὸν οὐρανὸν χατοιχοῦντας, οὖ- 

τε ἀνθρώπους αἰσχυνθέντες ; εἴ που τινὲς ποθ᾿ ὕστεοον χατα- 

μέμψοιντο" ἀνθ᾽ ὧν ἄφευκτος σύμπασιν ἡμῖν
 τήμερον ἐπίκει- 

ται θάνατος: 

ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος ἀχούσαντες; ἐγόνοντο πάντες ὑ- 

πότρομοι; καὶ περιορῶντο ἕχαστος,, ὅποι διαφύγῃ. Εὐρύμα- 

χοςδὲ μόνος, ἐπιστραφεὶς ) ἔφη τάδε. Εἰ μὲν ἀληθῶς ὁ Ὀ- 

δυσσεὺς εἶ, ὁ τῆς ἐϑάκης βασιλεὺς, ἀληθὴ ταῦτα χαὶ δί- 

γχαια χαταμέμφῃ μνηστῆρας" πολλὰ μὲν καὶ ἀσελγῆ πεῆπρά- 

χασιν οἴκοι, πολλὰ δὲ χἀν ἀγροῖς" ἀλλ᾽ ὃς ἂν εἴη πλείονος 

χαταμέμψεως ἄξιος, ὡς πάντων γενόμενος αἰτιώτατος οὖ- 

τὸς ἤδη τὴν δίκην δέδωχέ σοι ἀξίαν. ᾿ἀντίνοος γὰρ ἦν ὁ 

πάντα σε χακῶς δράσας» οὗ μᾶλλον γάρον δεόμενος,
 ἢ ἄρ- 

ξαι ἐν ἰθάκῃ φιλοτιμούμενος» εἰ δόλῳ μόνον τὸν σὸν ἀπὸ- 

χτείνειε παῖδα" ἀλλ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλεν ἔσεσθα
ι αὐτῷ ταῦθ᾽ ὑ- 

πὸ τοῦ Διός. Τούτου" τοίνυν δεδωχότος δίχην ἀξίαν, οὺν ἕ- 

σται, ὦ ᾿Οδυσσεῦ, τῶν σαντοῦ φείσασθαι ὑπηκόων" ἡμεῖς 

δ᾽ ἔπειπα ταξάμενοι ἐν ἡμῖν αὐτοῖς τὴν τιμιὴν τῶν τὸ βεύρω- 

μένων χαὶ πεπωμένων, ἀποτίσομεν Υ᾽
 ἕκαστος ἀφθονώτερα 

ἐν ποιμνίοις" προσατοῦ ὠσόμιεν 'δὲ καὶ χρυδὰ
ν χαὶ γαλχὸν, 

οἷς καὶ αὐτὸ; ἀγαπήσας χαθυφῇς ὑμῖν τῆς ὀργῆς ἄλλως 

" Ἅ μ 

γ9 οὐχ ἂν. - 

"Οδυσσεὺς δὲ πῦρ ὅλως βλέπων» Εὐρύμαχε, ἔφη, ἴσθι 

ὡς μήτ᾽ ἂν μο. πᾶντα τὰ π τρῷα, ἑαυτῶν δῶτε, μήτ' ἂν 

ν᾿ -» ᾿. ͵ ᾿ “- ΓΙ 

δὶς τοσαῦτα, ἄχλοθέν ποτε τὸ ἐλλεῖπον ἀεὶ προστιθέντες» 

ι . . ἥν δ ΕΟ Ι͂ΜΕ 

δόντες; εἴσναι θοῶν. δόχεῖ δὲ τὴν τιμῖν τὰ κατἀδαπανηβέντων ϑρημμ, Ῥι 

αὖθις τς θοέμι στα, ούλεφῆαι ἀπονέμειν ἀγὴ᾽ ἐνὸς εἴκοσι, ἥρ, Πρὶν ἢ 
) 



,τιϑ ΤῊΣ ΟΜΗ͂ΡΟΥ 

“Πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερθασίην ἀποτῖσαι, 

Νῦν ὑμῖν παράκειται ἐναντίον ἠὲ μάχεαθαι. τ 6: 

ἣι φεύγειν, ὅς κεν θάνατον καὶ Ἱεῦρας ἀλύξη: 

ἀλλά τιν᾽ οὗ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον. 

ὡς φάτο’ τῶν δ᾽ αὐτοῦ λύτο. γούνατα χαὶ φίλον. ἧτόρ. 

τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος προσεφώνεε δεύτερον αὖτις" 

ὦ φίλοι: οὐ γὰρ σχέσει ἀνὴρ' ὀδε: γεῖρας ἐάπτους" 79. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔλλαθε τόξον ἐύξοον ἠδὲ φαρέτρην, 

“Οὐδοῦ ἄπο ξεττοῦ τοξάσσεαυ, εἰσύκε πάντας 

ἄμμε κατακτείνη" ἀλλὰ μνησώμεθα, χἄρρμης: 

φάσγανά τε σπάσσασίε, χαὶ ἀντίσγεσθε τραπέζας 

ἐῶν ὠχυμόρων᾽ ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν -"Ν, 

ἀθοόοι, εἴ χέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων, 

Ἕλθωμεν δ᾽ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο" 

Τῷ κε τάχ᾽οὗτο; ἀνὴρ νῦν ὕστατα: τοξζασχιτο. 

ἃς ἄρα φωνήσας, εἰρύσσατο φάπγανον ὀξὺ, 

Χάλχεον, ἀμφοτέρωθεν ἀχαχμένον' ἄλτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ 86. 

Σμερδαλέα ἰάχων" ὁ δ᾽ ἀνιχρτῇ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 

ἐὸν ἀποπροϊεὶς, βάλλε στῆθος παρὰ μαζὸν, 

ἐν δέ οἱ ὅπατι πῆξε θοὸν βέλος" ἐκ δ᾽ ἄρα γειῤὸς 

φάσγανον ἦλε χαμᾶζε, περιῤῥηδὴς δὲ τραπέζη 

"Κάππεσε δινηθείς ἀπὸ δ' εἴδατα ἡ εῦεν ἔραζὲ 85 

Καὶ δέπας ἀμιφιχύπελλον" ὁ δὲ χθόνα τύπτε μὲ τώπῳ, 

Θυμῷ ἀνιάζων" ποτὶ δὲ θρύνον ἀμφοτέροισιν. 

Δαχτίζων, ἐτίναξε" χατ᾽ ὀφθαλμῶν δ' ἔχυτ᾽ ἀχλύς, ' 

ἀμφίνομος δ' ᾿οδυσῆος ἐείσατο κυδαλίμοιο 

ἀντίος ἀΐξας" εἴουτο δὲ φάσγανον ὀξὺ, 

Εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων, ἀλλ' ἄρα μιν φθῆ 

τηλίμαγος κατόπισθε βαλὼν γαλχήρεϊ δουρὶ, 



ΟΔΥσ σκιάν χ. τι 

οὖχκ ἂν ἴγω Ξ παυσαίμην φονεύων» πρὶν ἢ παρὰ πάντων δί- 

ΧῊΝ ἀξ ἴχν λαθεῖν" πρύχειται τοίνυν ἡυῖν Ὧ μαχήσασθαι πα- 

μελθόντας, ἣ φυγεῖν» εἴτις ὑμῶν διαφύγοι τὸν χίν δυγον" 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν, οἶμαι» ; τα 

Τούτων ὃ᾽ οὕτως εἰρημένων φυτρύμος 'χυπέλαθε ὌΝ 

τῷ γομξεινν: χάτωθεν ὑπολελυμιένων" εἶτ᾽ μὐρύμαχος ατρᾶ: 

φεὶς πρὸς αὐτοῦ» τῇ ποθ᾽ οὕτως) ἔφη, δρᾶτεν ὦ φίλοι, 

ἱξιστηκότες ; ὁ Ὑὰρ ἀνὴρ,» ἐπειδὴ ἅπαξ τοῦ τόξου καὶ τῇ 

φαρέτρας γέγονεν ἐγαρατὴς, οὐ παύσεται τοξεύων, ἀπὸ ἐν 

οὐδοῦ, μέχρις ἂν ἅπαντας ἡμᾶς ἀποχτείνη"
 ἀ)λὰ μνποϑέντες 

θούριδος ἀλκῆς, τάτε ξίφη σπασάμενοι 7 χαὶ τὰς τραπέζας
 

προδαλόμενοι. πρὸς τὰ βθέλα,, ἴωμεν. ὁμόσε, εἴπως ἐκκοου- 8 

σάμενοι αὐτὸν τῆς: «εἰσόδου, διεχπέσαιμεν οἷς, πὴν; πόλιν» Ἢ ΕἸ 

ἅγεν ἡμῖν ταχεῖχ: βούθειαι ἔστα:" τάχα γὰρ δου οὕτως οὐκ. ἐθ᾽ 
ἣ 

ὡνὴρ οὗτος ἀρήσαιτο τόξῳ, νῦν. χαταφτρέψας. “Ἐκ δ; τούτων 

σπασάμενος πρῶτος, τὸ ξίφος, ἴησιν ὁμήσε βοῦ 8 ̓Ὄδυϑ- 

εἴα" ὁ δὲ δεξ φάμενος » ἔβαλεν αὐτὸν ἐξ τὸ τστθοΣ᾿ ταν 

τὸν μαστὸν διαμπὰξ, εἰς τὸ ἧπαρ ὁ δὲ ἀνατραπεὶς γ΄ κατί- ᾿ 

πετὲν ἐπὶ τῆς τράπέτης γ. τἄσε. βρώμετα χαὶ ἐκπώματα 

ἄλλ᾽ ἄλλοσε διαδείσας, τῇ μὲν χεραλῇ παίων" τοῦδαφο, 

τοῖς δὲ ποσὶ ἀφπαίρων, καὶ ἀνατείπων
 τὸ ϑρόνον'. "αὶ “τέλος 

οχοτωβθεὶς, ἐξελεύξηδεν; ᾿ » Ὑ κοῦ νως τ αν δι τι ᾿ 

ἐκ δὲ τούτου ἀμφίνομος ἐπιπηδῆσας ὁμοίως ,. ὦρλνσι 

τῷ, ξίφει ἐπὶ ὀδυσσέα, εἴπως δυνηθείη ά: ποχρούσασθαι αὐτὸν 

τῆς εἰσόδου" ἀλλ ἐφὺν, Τηλέμαχος ὄπισθεν διελάσας αὐτὼν 

᾿ννθευΣ 22 2: ΞΈΒ νι, εν 
---ς 

δὶ τοῦτα ἡυνᾶς πονῆσλι, μεμπτὸν σε ἡμῶν ὀφγίλως ἔχε ν. χά: ᾿λντίοχεσθε! 

ἀροφάλεσθε τὰς τραπέζας ἐναντίον τῶν ξελῶν, γὅ. ἔχωμεν) ἐπίωμεν ἀὐτῶ 

“7. ὄχιστα) τάχιατα. 81, ὀμφρτῇ] ἐν τῷ αὐτῷ" χρόνῳ. 84. Τιριὰ .5..4}..... 

περα θεὶς ὕπτιος χενόμενος. ὃ. δεἰσστο) ὥρμησε. ο3. Προπρν) 



120 ἙἘΉΣ ΟΉΡΌΈΞ 

ὥμων, μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν' 

Δούπησεν δὲ πεσὼν, χθόνα δ᾽ ἤλασε παντὶ μετώπῳ. 

τηλέμαγος δ᾽ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος 95. 

ΔΛύὐτοῦ ἐν ἀμφινόμῳ᾽ περὶ γὰρ δίε, μήτις ἀχαιῶν 

ἔγχος ἀνελκόμιενον δολιχόσχιον, ἢ ἐλάσειεν 

Φχσγάνῳ ἀΐξας, ἠὲ προπρηνέϊ τύψας, 

Βῆ δὲ θέειν, μάλα δ᾽ ὦκα φίλον πατέρ᾽ εἰσαφίκανεν" 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 1090, τ 

ὦ πάτερ, ἤδητοι. σάκος οἴσω χαὶ δύο δοῦρε 

Καὶ χυνέην πάγχαλκον, ἐπὶ κρότάφοις ἀραρυῖαν ;. 

Αὐτός τ' ἀμφιβαλεῦμαι ἰών" δώσω δὲ συδώτη 

Καὶ ξῷ βουχόλῳ ἄλλα: τετευχῆσθαι γὰρ ἄμεινον. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμεῖβόμενδς προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" το, 

Οἷσὲ θέων, εἴως μοι ἀμύνεσθαι πάρ᾽ ὀϊστοὶ, 

Μή μ᾽ ἀποχινήσωσι θυράων, μοῦνον ἐόντα. 

ὡς φάτο" Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί, 

μὴ δ᾽ ἴα: θάλαμόνδ᾽, ὅθ: οἱ χλυτὰ τεύχεα κεῖτο, 

ἔνϑεν τέσσαρα μὲν σάκε᾽ ἔξελε, δούρατα δ᾽ ἀχτὼ 110. ᾧ};Ά 

Καὶ πίσυρας χυνέας χω χήρεας ἱπποδασείας" 

βῇ δὲ φέρων, μάλα δ᾽ ὦκα φίλον πατέρ᾽ εἰσαφίχανεν. 

Αὐτὸς. δὲ πρώτιστα περὶ χροὶ δύσετο γαδλκύν' 

ὡς δ᾽ αὕτως τὼ -δμῶς. δνέσθην τεύχεα λαλὰ, 

ἔτταν, δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῆα δαΐφρονα, ποικελομήτην, κιῦ 

Αὐτὰρ δ, ὅφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοὶ, 

Τόφρα μνηστήρων ἕνα γ᾽ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴχῳ 

Βάλλε τιτυσκήμενος" τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον, 
Αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα, 

Ἰόξον μὲν ξοὺς στα) μὴν ἐὐπταθέος μεγάροιο ἀν τι 

λαν᾿ ὑστάμεναι πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα" 
Αὐτὸς δ᾽ ἀκφ' ὥμοισι σάκος θέτο τετραἠέλυμινον" 

Κρατι δ᾽ ἐπ᾽ ἰφθίμῳ χυνέην εὔτικτον ἔθηχεν, 

ἵππουριν,, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν" 

Εἵλετο δ᾽ ἄλχυμα δοῦρε δύω χεχορυθμένα χαλκῷ. 

᾿Οφσοθύρη δέ τιῴ ἔσχεν ἐυδμήτῳ ἐνὶ τοίγφ᾽ 

ἀχρότατον δὲ παρ᾿ οὐδὸν ἐυσταθέος μεγάροιο 

π 



ΟΛΎΣΣΕῚΙλῖΣ ἃ. τὰν. 

Ε » , ᾿Ὶ ψφω ᾽ 

τῷ δορὶ διαμπὰξ εἰς τὸ στῆθος" ὁ δὲ πεσὼν, ἐδούπηδσε, 

τῷ μετώπω τὴν γῆν πρόσαράξας" Τηλέ δὲ ᾿ 
ᾧ μετώπῳ τὴν γὴν προσαρᾶς μᾶχος δὲ τοῦτο πρα- 

᾽ ᾽ὕ , ν 
ω ᾿’ γή - 

ἕξας, ἀνεχώρησεν εὐθὺς, χαταλιπὼν τὸ δόρυ ἐν τῷ νεχρῷ" 
᾽ 

δείσας γὰρ, μήτις ἄλλος ὄπισθεν ἐπελβὼν ἐν τῇ ἀναιρέσει 

Ὶ ᾿ ΝΑ. ΄ ἃ » τὰ μὰ, 

τοῦ δορὸς; κατίῃ αὐτοῦ τὸ ξίφος, ἢ ἀλλὼς διελάσειε νύξας, 
: ν ἶ Ε 

ἔθει παρὰ τὸν πατέρα" χαίφησι, πάτερ, εἶμι αὐτός τε ὁπλι- 

ΚΣ ΩΣ ᾿ “αὐ εἶ ᾿ ᾽ “Ὁ ΄ 

σόμενος ) σοὶ τ αὐτῷ χαὶ τοῖς οἰκέταις ἀμφοῖν ὅπλα, σάκος, 

Ψ΄ ᾿ 7 Ζ 

χαὶ δόρατα. δύο, χαὶ περικεφαλαίαν ἐχάστῳ «μετοίσων" ἄμει- 

γον γὰρ ἡμῖν ἔσται μάχεσθαι ὡπλισμιένου:. 

Κελεύσαντος δὲ τοῦ ᾽Οδυσσέως τὴν ταχίστην. τοῦτο ποιῆ- 

σαι, ἵνα μὴ ἀναλωθέντων τῶν βελῶν; ἀποχρούσωνται αὐτὸν 

“- θ -“ . , » Ω ν ΄"Ὦ “ ἣν τ 

τῶν θυρῶν οἱ πολέμιοι), ἀγήει εἰς τὸν θάλαμον, ὄνθ᾽ ἦσαν 

, 
Ν Ω ͵ ᾿ ᾿ “ ΄ 

τὰ ὅπλα προαποτεθειμένα, χαὶ λαθὼν τέσσαρας μὲν. ἄστι- 

δας, ἴσας δὲ περικεφαλαίας, χαὶ δάρατα ὀκτὼ, ἤνεγχεν. 

αὐτὰ σὺν σπουδῇ τῷ πατρί" καὶ ἅμ᾽ ὁπλίσας ἑαυτόν τε καὶ: 

ποὺς ἀμφὶ Εὔμαιον, ἔςη μετ᾽ ἐκείνων παοὰ τῷ. πατρί" ὁ δὲ, 

᾿" τ ἂν Ὅ.. Γ “Κν - ᾽ 

τέως μὲν παρῆσαν αὐτῷ ὀϊστοὶ, ἕνα ἕκαςον ἑξῆς τοξεύων 

- " τιν 
πὶ 5 

τῶν μνηστήρων, ἀνήρει" ὡς δὲ ἐπέλιπον οὗτοι, στήσας τὸ 

τόξον παρὰ τῷ σταθμῷ. ἐνωπλίζετο,, σάκος μὲν πρῶτον 

τοῖς ὥμοις τετραθέλυμνον περιθέμενος, τῇ δὲ χεφαλῇ κόρυθα 

ἵππουριν, ἧς ὁ λόφος φοβερόν τι ἐπεκύμαινεν. ἄνωθεν»). καὶ 

δόρατα δύο λαδὼν ἐν χερσὶ, χαλκῷ Ἑστουωμένα, 

ἦν δ᾽ θύρατις ἐν τῷ ἀκροτάτῳ. τοῦ δώματος; δι ἧς ἔ- 
“ ᾿ κ᾿ « , ᾿ 

ἔξοδος ἦν στενὴ πρὸς τὴν πόλιν) περικεχλεισμένη͵ σανίσιν, 

,...........-ς
.. ........--

 τ ππ|  Ὁῷ
!συσιτονσσοτ

 το ον 

μὲν τὸ διελᾷν ὀρθῷ τῷ ξίφει δεῖ χρῆσθαι νύττουτας. παίῶντας. δὲ, ὥστε 

τέρνειν, καταπρανεῖ, ὅ ἐστίν, ἄνωθεν καταφέροντος, τοῦ, ἀραρυῖαν] πρὸς 

σχρμιόζουσαν. τοί. τΤετεῦχῆσϑαι ὁπλίσασῆχι, τοῦ. Οἷἶσε) )ξω"»] σπεύσας κόμισον.- 
, 

Ἴ τὴν ποῦ 
ατΆ. δυέσθην] ἐνεδύθησαν. « «8, λγχιστῖνοι) ἐπάλληλοι. ται. ἐνώπιο} 

σοψιν τοῦ εἴχου ἐνταῦθα φυσί, ταῦ, Ορσοθύρη} θύρα ἦν κατὰ τὸν 

τοῦ δώματος μιχρὰ καὶ στενή. τ} Π5; εὐνὴν} πρὺς τὸ τέρμα τῷ 

ἐς λαύφην φέρουσα εἰς σιεγωπὺν πρὸς τὴν πόλιν, ἢ ἄνω πρὸ 



1 Δ ΤΗΣ ΟΜ ΉΡΟΥ 

ἔιν ὁδὺς ἐς λαύρεν, σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι. ᾿ 

τὴν δ᾽ ὀδυσεὺς φράζεσθαι ἀνώγει δῖον ὑφορύὸν, Ἀδὰ, 

Ἑσταότ᾽ ἄγχ' αὐτῆς υἱα δ᾽ οἵη γίγνετ ἐφορμή.. ιἦ0 

Ζ 

τοῖς δ᾽ ἀγέλεως μιετέειπεν , ἔπος πάντεσσι πιφάύδχων" 

ὦ φίλοι, οὐχ ἂν δή τις ἀν' ὀρσοθύρην ἀναθαίη," 

Καὶ εἴποι: λαοῖσι, βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο; 

τῷ κὲ τάχ᾽ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα ποξάσσοιτο. ! 

Τὸν, δ᾽ αὖτέ προσέειπε Μελάνθιος αἰπόλος. αἰγῶν" 195 

Οὕπως ἔστ᾽, ἀγέλαο Διοτρεφέ: ἄγχι γὰρ αἰνῶς 

Αὐλῆς χαλὰ θύρετρα. χαὶ, ἀργαλέον. στόμια λαύρες" 

Καὶ χ᾽ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνὴρ.» ὅατ᾽ ἄλκιμος. εἴη." 
,"" 

Ὧν ἔχθ᾽εὐμον τον ἐλαία δοξ ονδες ας αν 
ἐν θαλάμου" ἔνδον γὰρ, ὀΐομαι, οὐδέ πη, ἄλλη. τόρ. 

Τοεύχεὰ χατἠἐσῆην Ὀδυσεὺς χαὶ φαίδιμος υἱός. κῶς 

Ὡ; εἰπὼν; ἀνέῤαινε Μελάνθιος ; αἰπόλος αἰγῶν, 

ἐς; θαλάμους ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας ἐδ αρδιόν ὁ: 

ἔνθεν δώδεκα μὲν ισάχε᾽ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα 

Καὶ τόσσας κυνέας χαλχήρεας ἱπποδασείας᾽ ᾿. τάδ 

Βῇ δ᾽ ἴμεναι, μάλα δ᾽ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωχοεν" 

Καὶ τότ᾽ Οδυσσῆὸς λύτο γούνατα καὶ φίλον ἧτορ, 

ὡς περιθαλλομένους ἴδε τεύχεα χεῤσὶ τε δοῦρα 

Μαυρὰ τινάσσοντας: μέγα δ᾽ αὐτῷ φαίνετο ἔργον. 

αἶψα δὲ Τηλέμαγον ἔπεα πτερόεντα. προσηύδα τὅο 

Τηλέμαχ", ἃ μάλα, δή τις ἐνὶ μεγάρονσι γυναικῶν ἶ 

Νῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον χαχὸν, ἠὲ Μελανθεύς, 

Τόν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυυ ἔνος ἀντίον εὐδα 

ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ᾽ ἄμύροτον, οὐδέ τις ἄλλος 

Αἴτιος, ὃς θαλάμοιο θύρην πυχινῶς ἀραρυταν [59. 

Κάλλιπον ἀγχλίνας᾽" τῶν δὲ σχοπὸς ἧεν ἀμείνων. -- 

ἀλλ᾽ ἴϑι, δῖ᾽ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο 

Καὶ φράσαι, εἴ τις ἄρ᾽ ἐστὶ γυναικῶν, ἡ τάδε ῥέζει, ; 
4 [ ᾿ ἦι υἱὸς Δολίοιο, Μελανβθεὺς,, τόν περ ὑΐω, 



ΟΔΥΎΧΣΕΙΑΣ Χ. τοξ 

ἔνθ᾽ οὐκ ἦν ἀθρόους τινὰς διελθεῖν, εἰ μὴ χαϑ' ἕνα" ταύτην 

δὰ χελεύει τὸν συβώτην ᾽Οδυσσεὺς προχαταλαδόντα φυλάτ- 

τειν. ἀγέλαυς δὲ ἐν ἀπόρῳ ἤδη γενόμενος,
 φὐξὲ, σερὸς, πρὸς 

ἄλλους, ἀναδάτω τὶς ὑμῶν». ᾧ φίλοι, εἰς τὴν ὁᾳσοθύραν 

ἐχεινηνὶ, ἀπαγγελῶν ἐχεῖθεν. τοῖς κατὰ τὴν πόλιν.» ἵγα τις 

ἡμῖν ταχεῖα βοήθεια ἐκεῖθεν, εἴμ; οὕτω, γὰρ ἂν ὡνὴρ οὗτος 

τὰ ὕστατα τόξῳ χρήσαιτο; 
᾿ ; ᾿ 

Μελάνθιος -δὲ πρὸς ταῦτα ἀδύνατον: τοῦτο. χελεύεις, ἊΣ 

ἀγέλαε" αἵτε γὰρ τῆς αὐλῆς. ἀπείρξουσι θύραν. καὶ ἡ ἔφα- 

δὸς πρὸς τὴν θύραν τοσοῦτον στενὴν ὥσθ᾽ ἑγὸς. μόνον γεγ- 

γαίως χωλύοντο;, ἀδιάδατα εἶναι: ἀλλ ἔγωγ᾽ αὐτίχ᾽ ὑμῖν 

οἴσω ἔνδοθεν ὅπλα μάλα πολλά", οἶδα γὰρ» ᾿ἔνθα, ταῦθ᾽ οἱ 

ἀμφ᾽ ᾿ΤΟδυσσέα κατέθεντο. ἐχ τούτου τοίνυν ἀνέθαιν 8 χλίμα- 

χα ἀνάντην. καὶ οὐ ῥᾳδίαν ὡς ἐπὶ τὸν θάλαμον" 
καὶ γενόμενος 

αὐτόθι, ἔλαξεν ἀσπίδας μὲν δυωχαίδεκα, ἴσας δὲ περικεφα- 

λαίας, καὶ δόραθ᾽ ὁμοίως τοσαῦτα! καὶ χαταξζὰς πάλιν; δέ- 

δὼωχεν αὐτὰ τοῖς μνηστῆρσιν. 
εἴ τ 

Τοῦτο δ᾽ ἰδὼν ᾽Οδυσσεὺς» παραλέλυται ὅλως" ὁρᾷ γὰρ 

παρ᾽ ἐλπίδα τοὺς ἐχθροὺς ὡπλισμένους; χαὶ δόρατα πάλ- 

λοντας ἐν χερσίν᾽ εἶτα στραφεὶς πρὸς Τηλέμαχον » ὁρᾷς, ἔφη; 

ἢ γὰρ τῶν γυναικῶν τις ἔνδοθεν τρέφει τὸν πόλεμον ἐφ᾿ ἡμᾶς, 

ἢ αὐτὸς ἐστιν ὁ Μελάνθιος... εἰ ὧν 

Τηλέμαχος δὲ πρὸς ταῦτα' τοῦτ᾽, ὦ πάτερ, ἔφη, ἐμαυ- 

τοῦ ἁμάρτημα οἶδα γεγενημένον" ὃς τὴν τοῦ θαλάμου θύραν 

ἐξιὼν, οὐκ ἀπέκλεισα" οἱ δὲ συνῆχαν ὡς ἔοικεν" ἀλλὰ σπεῦς 

σον αὐτὸς, ὦ Εὔμαιε, κλεῖσον ὡς τάχιστα" ἐπανελθών δ᾽ 

ἐρεῖς ἡμῖν, πότερον ἐκ τῶν γυναιχῶν τις » ἢ Μελάνθιος αὖ- 

᾿ ἴω » 

τὸς ταῦτα ἔπραξε; 
Ἂ 

ψαῦτον. τ, "λγαλίνϑς) ἀνοίξας τθύ. "Αἰδιλος]͵ ὁλοιπτικός- 



τ2ή ΤῊΣ ὉΜΗΡΟΤ 

“Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀχχήλους ἀγόρθυον: το 

Βὴ δ᾽ αὖτις θάλαμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, 

Οἴσων τεύχεα χαλά' νόησε δὲ δῖος ὡφορθὸς; 

Αἶψα δ᾽ ᾿οδυσσῆα προσεφώνεεν, ἐγγὺς ἐόντα: 

Διογενὲς Λαερτιάδη ) πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

Κεῖνος δ᾽ αὖτ᾽ ἀΐδηλος ἀνὴρ» ὃν ὁϊόνιε9᾽ αὐτοὶ, 
- ἀμδὸ 

ἔρχεται ἐς θάλαμον᾽ σὺ δέ μοι νημερτὲς ἔνισπὸ, 

ΤΊμιν ἀπολτείνω, αἴ κε κρείσσων γό γένωμαι" 

ἐπέ σο; ἐνθάδ᾽ ἄγω, ἵν᾽ ὑπερθασίας ἀποτίσηῃ 

Πολλὰς; ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἑνὶ οἴκῳ. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προσέφη πολύμητις 
᾿Οδυσσεύς" 1 76 

ἤτοι ἐγὼ χαὶ Τηλέμαχος ῥνησ
τῆρας ἀγαυοὺς 

Σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων, μάλα περ μεμαῶτας. 

Σφῶϊ δ᾽ ἀποστρέψαντε πόδας χαὶ γεῖρας ὕπερθεν, 

ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ᾽ ἐκδῆσαι ὑπῖσθεν" 

Σειρὴν δὲ πλεχτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε, 179 

Κίον ἀν᾽ ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοχοῖσιν᾽ 

ὥς χὲν δηϑὰ ζωὸς ἐὼν χαχέπ᾽ ἄλγεα πάσγη. 

ὡς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κ
λύον, ἦδ᾽ ἐπίλοντο" 

Βὰν δ᾽ ἴμν ἐς θάλαμον, χχϑέτην δὲ μιν ἔνδον ἐόντα. 

ἥτοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε' ἐρεύνα" το 

Τὼ δ᾽ ἔσταν ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε. 

Εὖθ᾽ ὑπὲο οὐδὸν ἔξχωε Μέλάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, 

Τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων χαλὴν τρυφάλειαν, 

Τῇ δ' ἑτέρῃ σάκος εὐῤὺ, γέρον, πεπαλχγμένον ἀζῃ, 

Αχέρτεω ἥρωος, ὃ χουρίζων φορέεσχεν" 
1:85 

Δὴ τότε γ᾽ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δὲ λέλυντο ἱμάντων᾽ 

δ ᾽ ἄρ᾽ Π ᾿ ͵ ᾽ 

τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξανθ' ἐλέτην, ἔρυσάν τέ μιν εἴσω 



τ ΟλΑ͂Σ ΕΑ Ὲ, ΠῚ 

᾿Ξ , ᾽ - 

Ἴούτων δ᾽ οὕτως διαλεγομένων » ἀνέβαινεν αὖθις Μελάν- 

᾿ ᾿π .» . ᾿ ᾽ 

ὕιος ἐπὶ ταῦτα. Ἑυμαιος δὲ αἰσθόμενος, σπεύσας πάλιν; 
΄ ἥ. μ - ν᾿ 

Διογενὲς φησὶ; Λαερτιάδη, πολυμήχαν: Οδυσσεῦ, ἀνὴρ 

ἐχεῖνος, ὃν ἐτυγχάνομεν εἰκάζοντες καχουργεῖν ἡμῖν ταῦτα, 

ἀν Φ δι ἃ 

οὗτος ἄνεισιν αὖθις ἐπὶ καὐτά; οὺ δὲ λέγε μοι νῦν αὶ πότερον 

βούλει; ἀποχτείνω αὐτὸν, γενόμενος χρείττων, ἢ ζῶντ᾽ 
ἀπα- 

ἄδΣ ἠφατῖ: 

γάγω ἐνταῦθα, 4γα δίκην ἀξίαν δῷ, ὧν ἐν τῷ σῷ οἴκῳ δια- 

τελεῖ ἐξυδρίζων; 

ἈΝ ᾿ ᾿ - μι 
" 

ὀδυσσεὺ: δὲ πρὸς ταῦτα" ἐγὼ μὲν καὶ Τηλέμαχος, ἔφη, 

ἱκανοὶ ὧδ’ ἐσόμεθα ἐπισχεῖν τοὺς ἐχθροὺς ἐντὸς) καί περ 

δ . ᾿; ε -" δον ὔ , 

σφύδρα ἐξηγριωμένους" ὑμεῖς δ᾽ ἄμφω συλλάφετε σπεύσαν" 

τες" εἰσωθήσαντες δὲ εἷς τὸν θάλαμον» κλείσαντές τε. τὰς 

θύρας, καὶ πὲριαγάγόντες τάς τὸ χεῖρας χαὶ πόδας, δήσατε' 

εἶθ᾽ οὕτως ἅλυσιν διείραντες ἀπ᾽ αὑτοῦ, ἀναρτήσαντές τὲ 

ἐπὸ τοῦ χίονος μετάρσιον ἄνωθ ἤρατε μέχοι πρὸς τὸ τέ- 
ἀπὸ τοῦ χίονος᾽ μετάρσιον ἄνωθὲν, ἄρατε μέχβ τρὸς τὸ τ 

΄ “ ἢ ΕῚ Ψ3 ΄ 

γυς, ὅπως χρύνον προπαθὼν ἱκανὸν, οὕτω δίχην τὴν ἐσχά- 

τὴν διδῷ ἀπηωρήμένος. 

ἐκεῖνοι τοίνυν ὀξέως δεξάμενοι τὸ προστεταγμένον, ἤεσαν 

σπουδῇ ἐπ' ἐχεῖνον᾽ καὶ αἰσθόμενοι ἔνδον ὄντα 5, καὶ τὰ 

ὅπλα διερευνώμενον, ὅ,τι λάδοι, ἔστησαν πρὸ τῆς εἰσόδου 

παρὰ τοῖς σταθμοῖς ἑκατέρωθεν ἐνεδρεύοντες" ὁ δὲ ἐξήει φέ: 

ρων τῇ μὲν; περικεφαλαίαν" τῇ δὲ, σάκος ἀρχαῖον εὐρῶτι 

ὅλως ἐξηνθηχὸς,, χαὶ διεφβαρμόνον ; ᾧ πάλαι ποτὲ ἐχρῆτο 

ὁ ἥρως Λαέρτιος' ὡς δ᾽ ἔμελλεν ἐξιέναι, συλλαμβάνεται" χαὶ 

ἀπαχθεὶς ἀπὸ τῶν τριχῶν ἔνδον, καταβάλλεται' εἶτα χεῖ- 
8 

ράςτε καὶ πόδας περιαλϑεὶς χατὰ τὰ προστεταγμένα, κ’ 

ἐμβάλλετε. αὐτὸν τϑὴν Πιπαλαγμένον 



πὸ ΤΗΣ ΟΜΒΡΟΥ 

Ἐ μάν ἀποστρέψαντε διχαπερὲς, ὡς ἐκέλευσεν τ00 

γἱὸς Ααέρταο, πολύτλας δῖος Ὁδυσσεύς" 

Σειρὴν δὲ πλεχτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε, 

Κίον᾽ ἀν ὑψηλὴν ἔρυσαν, κέλασάν τε δοχοῖσιν. 

Τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συῤῶτα' 

Νὺν μὲν δὴ μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις, 199 

Εὐνῇ ἕνι μαλαχῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν" 

π 

Οὐδὲν σέγ᾽ ἠριγένεια παρ᾽ ὠχεανοῖο ῥοάων 

Αήσει ἐπερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ᾽ ἀγινεῖς 

Αἷγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι. 

Ὡς ὁ μὲν αὖϑι λέλειπτο, ταθεὶς ὁλοῷ ἐνὶ δεσμῷ; 400 

τὼ δ᾽ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινὴν, 

Βήτην εἰς ὀδυσῆα δαΐφρονα, ποιχιλομήτην᾽ 

ἔνθα μένος πνείοντες, ἐφέστασαν᾽ οἱ μὲν ἐπ᾽ οὐδοῦ, 

Τέσσαρες, οἱ δ᾽ ἔντοσθε δόμων, πόλείς τε καὶ ἐσθλοὶ, 

Τοῖσι δ' ἐπ᾽ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν ἀθάνε, ,οῦ 

νΜέντορι εἰδομένη ἡμὲν δέμας ἐδὲ καὶ αὐδὴν. 

τὴν δ᾽ ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν, καὶ μῦθον ἔειπεν' 

Μέντορ, ἄμυνον ἀρὴν, μνῆσαι δ᾽ ἑτάροϊο φίλοιο, 

ὃς σ᾽ ἀγαθὰ ῥέζεσκον" ὁμηλικίη δὲ μοὶ ἐσοι. 

Ὥς φάτ᾽, ὀϊόμενος χχοσσύον ἔμμεν ἀϑήνην. 210 

Μνηστῆρες δ᾽ ἐτέρωλεν ὁχόκλεον ἐν μεγάροισιν" 

Πρῶτος τήνγ᾽ ἐνένιπτε Δαμαστορίδ ης ἀγέλαος᾽ 

Μέντορ, μή σ᾽ ἐπέ:σσι παραιπεπίϑησιν ᾽Οδυσσεὺς 

Μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμαναι δὲ οἱ αὐτῷ. 

δὲ γὰρ ἡμέτερον γε νόον τελέεσθαι ὀΐῳ" ατϑ 

Ὁππότε κἂν τούτους χτέωμεν, πατέρ᾽ λδὲ χαὶ υἱὸν, ' 

Ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα περήσεαι, οἷα μενοινᾷς 

ἔρδειν ἐν μεγάροις" σῷ δ᾽ αὐτοῦ χράατι τίσεις. 

αὐτὰρ ἐπὴν ὑμέων γε βίας ἀφελώμεϑα γαλχῷ, 

Κτήμαθ', ὁπόσσα τοὶ ἐστὶ τὰ τ᾽ ἔνδοθι, καὶ τὰ θύρ 

Τοῖσιν Ὁὃ υσγῦος μεταμίξομεν' οὐδέ τοι
 νΐας 



ΟλΥσσκίανς χὶ 117 

σχοίνῳ περιδεθεὶς, ἀνασύρεται μέχρι τῶν δοχῶν' ἔνθα ἔμε- 

γεν ἀπηωρημένος" κάνταῦθα Εὔμαιος εἰρωνγεύσατο πρὸς αὖ- 

τὸν ταῦτα, Νῦν, ὦ Μελάνθιε, ὡς ἐν μαλαχκῇ καὶ αἰθερίῳ 

εὐνῇ ὑποπτερυγίζων, εὖ μοι δοκεῖς οὐλάξειν τὴν νύχτα ὡς ἀ- 

πότινος περιωπῆς" οὐδ᾽ ἂν ἡ χρυσόθρονος λάθοι σε ἠὼς, ἀπὸ 

τοῦ ὠχεανοῦ ἀνιοῦσα, ὅτ᾽ ὠφείλεις ἀγαγεῖν τοῖς μνηστῆρσι 

τὰς αἶγας πρὸς τὸ δεῖπνον, 

Οὕτως οὖν ὁ μὲν αὐτοῦ κρεμάμενος, ἡσυχίαν ἦγεν’ οἱ δὲ, 
περιθέιιενοι τὰ ὅπλα, χαὶ τὴν θύραν χλείσαντες ) ἔστησαν 

ἐλθόντες πρὸς τῷ ᾿Οδυσσεῖ πολλῇ προθυμία' κἀνταῦθα ἦν 

ὡς ἐν μικρῷ χωοίῳ ὁρᾷν ἑκατέρωθεν παρατεταγμένους, ἔνθα 

μὲν τέσσαρας ἐπὶ τῆς εἰσόδου" ἔνθα δὲ πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς 

ἐνδοτέρῳ, μηδενὶ ἄλλῳ, ἢ ἐν τῷ νικᾷν τὴν τῆς σωτηρίας 

σαλεύοντας ἄγχυραν" χαὶ ἐν τούτῳ ἐλθοῦσα ἡ ἀθηνᾶ, Μέν- 

τορι τό,τε εἶδος καὶ τὴν φωνὴν ἐοικυῖα, ἔστη παρ᾿ αὐτοῖς" 

ἣν ἰδὼν ᾽Οδυσσεὺς, Μέντορ, ἔφη, δεῦρ᾽ ἄμυνόν μοι, ἀρ- 

“αίας μεμνημένος φιλίας, καὶ ὅ,τι εὖ ποτε πέπονθας παρ΄ 

ἐμοῦ" χαὶ γὰρ καὶ συνήλικες τυγχάνομεν ὄντες. Ταῦτ᾽ ἔφη, 

καί τοι πεποιθὼς τὴν θεὸν αὐτὴν εἶναι" 

Οἱ δὲ μνηστῆρες αὖ ἐπετίμων, ὅτι ἔστη ἐλθὼν μετὰ Ὁ- 

δυσσέως" καὶ δὴ πρῶτος ἠπείλησεν αὐτῷ ἀγέλχαυς ὁ Δαμά- 

στορῦςγ Μέντορ, εἰπών᾽ μὴ σύ γε πείθου τοῖς τοῦ ᾽Οδυσσέως 

λόγοις" ἴσϑι γὰρ ἡμᾶς, ἐπειδὰν τάχιστ᾽ ἀνέλωμεν ἀμιφοτέ- 

ρους αὐτοὺς, πατέρα τε καὶ υἱὸν, οὐδέ γε σοῦ φεισομένους, 

δίχην, ὧν ἂν δράσυς ἡμᾶς χαχκῶς, ἀξίαν λαμδανοντας" οὐ 

τε γὰρ τοῦ ζὴν ἀποστερήσομεν, καὶ τὰ χτήματα τάτ᾽ ἔσω 
ΕΣ πάγος. πο ὔΔδυδαδδε-ῖ ΒΗ - 
καὶ ἔξω πᾶντα τοῖς τοῦ Οὐυσσέως ἐγχαταμίξομεν' γυναῖχα 

, ᾿ Ὰ - ἰὰ δυΣ Ὁ αν 
τὸ λαοσσέον] τὴν τοὺς λαοὺς εἰς τὰς μάχας σώζουσαν, ἢ ἐρεθίζουσαν. ἃ 16 

μὴν χτείνοιμαν. ἃ τη, Περήσεαι] φογευθήστ͵ παρὰ τὸ φάω, φάζω, σφαζῴ, 



χλβ, ἸῊΣ ΟἸΉΗΡΟΥ 

Ζῴειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐ}: θύγατρας; 

οὐδ᾽ ἄλοχον χεδνὴν ἰθάχης χατὰ ἄστυ πολεύειν. 

ἧς φάτ᾽ ἀθηναίη δὲ χολώδατο χυρόδι μᾶλλον, 

Νείχεσσεν δ᾽ ᾿Οδυσσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" ΤΣ 

Οὐχέτι σοίγ᾽, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον, οὐδέ τις ἀλκὴν 

Οἴη ὅτ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείη, 

Εἰνάετες Τρῴεσσιν ἐμάρναο νωλεμὸς αἰεὶ, 

Πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δ ἀρκῆσι, 

χῇ δ᾽ ἥλω θουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγνυια. “30 

πῶς δὴ νῦν, ὅτι αν τε δόμον χαὶ κτήμαθ᾽ ὑχάνεις» 

ἄντα μνηστήρων ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι; 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾿ ἔμ" ἵστασο, χαὶ ἴδε ἔργον, 

ὃς» εἰδῇς; οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσιν 

Μέντωρ ᾿Αλχιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν. “55 

ἦτ ῥα: καὶ οὔπω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην, 

ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἄρα οθένεός τε καὶ ἀλχῆς πειρήτιζεν 

ἡϊμὲν ᾿οΟδυσσῖος, ἐδ’ υἱοῦ κυδαλίμοιο. 

Αὐτὴ δ᾽ αἰθαλύεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον 

ἕγετ᾽ ἀναΐξασα, χελιδόνι εἰχέλη ἄντην. »οἠἦο 

Μνχατῆρας δ᾽ ὦτρυνε Δαμαστορίδης ἀγέλαος, 

Εὐρύνομός τέγ καὶ ἀμφιμέδων, Δημοπτόλεμός τε, 

Πείσανδρός τέ; Πολυχτορίδες, Πόλυδός τε δαΐφρων. 

Οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξογ᾽ ἄριστοι, 

ὅσσοι ἔτ᾽ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο" 

Τοὺς δ᾽ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς χαὶ ταρφέες ἰοί,΄ 

Τοῖς δ᾽ ἀγέλεως μετέειπεν, ἔπος πάντεσσι πιφχύσλων" 

ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε γεῖρας ἀάπτους" 
Καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔδη, κενὰ εὔγματα εἰπών' 

Οἱ δ᾽ οἷοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι θύρησιν. 

χῷ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἀφίετε δούρατα μακρά" 



Ὁλά Σ ΣΕΙΩΑΣ (ἂς 1390 

δὲ καὶ παῖδας καὶ θυγατέρας, τὰ φίλτατα, πάντων οὐχ ἂν 
νατχηίμεηα ὁρᾷν ἐν ἰθάκη παρ ἡμῖν ἀναστρεφομένους. 
Ἐχεῖνος μὲν ταῦτ' ἠπείλησεν" ἡ δὲ θεὸς μᾶλλον παρωξύνθη 

ἐπὶ τούτοις" χαὶ ἐμπεσοῦσα ᾿Οδυσσεῖ, ἔφη τάδε" οὐχέθ᾽ 

5. 

ὁρῶσε,ὦ ᾽Οδυσσεῦ, οἷος ἐν Τροίᾳ ἦσθά ἔννατον ἔτος διηνεκῆ 
διαφέρων πόλεμον περὶ τῆς Βλένης, τῷ μὲν βραχίονι πολλοὺς 
ἀναιρῶν, τῇ δὲ βουλῇ τὴν πόλιν ἐξελὼν τῶν ἐχθρῶν" πῶς 

δὲ νῦν, ἰδὼν ἥν τε χαὶ χτήματα τὰ σαυτοῦ, ἀποδειλιᾷς 
πρὸς μβνηστ τῆρ χα; ἀλλα “γα; χαὶ ὑΐρ οιστὰς ἀγωνίσασθαι; ἀλλ᾽ 

ἄγ᾽, ὦ ΞΡ ,) ὅτῆθι παρ᾽ ἐμοὶ, ὅπως εἰδῆς, οἷος μὲν ὁ 

Μέντωρ πρὸς τοὺ Ἐμίους" οἷος δὲ χαὶ τοὺς εὖ πεποιηχό- 

τὰς ἐν τοιαύταις ἀμείξεσθαι περιστάσεσι, Ταῦτα δὲ εἰποῦ- 
σὰ, οὐκέτ᾽ ᾧήϑη ποιῆσαι εὐθὺς τὴν νίχην ἑτεραλχῆ, τῆς 
τοῦ Οδυσσέως καὶ Ὑυλεμάχου πειρωμένη ἀνδρίας" διὸ ἀπο- 

» ἐκαθέοθη ἐπὶ τῆς δοχοῦ χελιδόνι 

Τοὺς δ᾽ αὖ μνλστῆδας ἑτέρωθεν ἐχόσμει ἀγέλαος ὁ Δαμά- 

ςν. Εὖ -τὸ καὶ ἀμφιμέδων, Διημοπτόλεμιός τῇ χαὶ στορος, ὑρύνομιός τε καὶ μρφιμέθων., Δημοπτόλεμ. 

Πείξανδρο; ὁ Πολυχράτου, καὶ Πύλυδος ὁ δαΐφρων" οὗτοι 

γὰρ ἦσαν οἱ τῶν ἄλλων μάλιδτὰ ἀρετὴ διαφέροντες , τῶν 

ἀξίων προχπολώλότων. Παρεκελεύετο δ᾽ αὐτοῖς ὁ λγέλαος 

λέγων ταῦτα’ ὁρᾶτ᾽, ὦ φίλοι, ὅπως αὐτίχα μάλ᾽ ὁ πολέμιος 

παύσεται, βραχίον: μαχόμενος ἀμ ττήτῳ" Μέντωρ γὰρ χαὶ αὖ. 

Α τὸς οἷα μάτην αὐγήσας, ἀπέςη φροῦϑος, φρούδους χαὶ αὐτοὺς 
ἢ » ΄ ΕΝ ταν ’ ξ 9 ᾿ Ε ᾽ 

χαταλιπὼν ἐν προθύροις" ὑμεῖς μέντοι μὴ ἀῇρόοι ἄφιετε τὰ 
᾿᾽ Ν .- 

δόρατα ἐπ΄ αὐτούξ" ἀνὰ δὲ ἐξ μόνον βάλλετε, εἴπως γένοιθ᾽ 

ὀλίγον μέλλων πεφήσθμιαι 132. ὀλοφύρεαι! ἐγταῦῦχ ἐντὶ τοῦ ἀ 
ἀποδειλιᾷς- 

(ἸῸΜ, (Ὁ) φ 
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ἀχλ᾽ ἄγιθ᾽ οἱ ἐξ πρῶτον ἀχοντίσατ᾽, αἵ κέ ποθι Ζεὺς 

δώῃ ᾿Οδυσσῇχ βλῆσθαι, χαὶ κῦδος ἀρέσθαι. 

Τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσησιν. 

Ὥς ἔφαϑ᾽ οἱ δ' ἄρα πάντες ἀχόντισαν, ὡς ἐκέλευσεν, αὐ 

ἱέμενον" τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆχεν ἀθήνη. 

Τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϑπταθέος μεγάροιο 

Βεδλήχει, ἄλλος δὲ θύρην πυχινῶς ἀραρυῖαν" 

ἄλλου δ᾽ ἐν τοΐγῳ μελίη πέσε γαλχοφάρεια, 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ δούρατ' ἀλεύχντο μνηστήρων, «αὅο 

Τοῖς δ᾽ ἄρα μύθων ἧρχε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄγιμιν 

Μνηστήοων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἱ μεμάασιν 

ἡμέας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι χαχοῖσιν, 

Ὥς ἐφαϑ᾽ οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀλόντισαν ὀξέα δοῦρα, αὐἢ 

ἄντα τιτυσκόμενοι: Δημοπτόλεμον μὲν ᾿Οδυσσεὺς, 

Εὐρυάδην δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος, ἔλατον δὲ συδώτης, 

Πείσανδρον δ᾽ ἀρ᾽ ἔπεφνε βοῶν ἐπιδουκόλος ἀνήρ᾽ 

Οἱ μὲν ἔπεν)᾽ ἄμα πάντες ὀδὰΞ ἕλον ἄσπετον οὗδας. 

Μνηστῆοες δ' ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε" 470 

τοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπήϊξαν, νεχύων δ᾽ ἐξ ἔγχε᾽ ἕλοντο. 

Αὗτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα, 

ἰέμενον τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆχεν ἀθήνη. 

Τῶν ἄλλος μὲν σταῦμὸν ἐὑσταθέος [μεγάροιο 

Βεδλήχει, ἄλλος δὲ θύρην πυχινῶς ἀραρυῖαν' ν “75 

ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε γαλχούάρεια. 

ἀμφιμέδων δ᾽ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ᾽ ἐπὶ χαρπῷ 

Λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλχός. 

Κτήσιππος δ᾽ Εὔμαινον ὑπὲρ σάχος ἔγχεϊ μακρῷ 

ὦμον ἐπέγραψεν: τό δ᾽ ὑπέρπτατο, πίπτο δ᾽ ἔραζε 

Τοὶ δ' αὖτ᾽ ἀμφ᾽ ὀδυσῆα δαΐφρονα, ποικίλομ. 
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- 

ἡμῖν παρὰ τοῦ Διὸς Οδυτσέα βληθῆναι, χλέος χαταλιπόνθ᾽ 

ἡμῖν οὐ μιχρόν᾽ τῶν γὰρ λοιπῶν, ἐχείνου πεσόντος, μικοὰ 

ἡ φροντίς. Ταῦτα μὲν οὗτος. 

Οἱ δὲ πειθόμεναι τούτοις, ἡκόντισαν, ὡς ἐκέλευσεν" ἀλλ᾽ ἐς 

μάτην, τῆς ἀθηνᾶς ἄλλι, πῇ ἐκπεσεῖν τὰ ἀχόντια ποιησά- 

σης" τὸ μὲν αὐτῶν, εἰς τὸν σταῦμόν' τὸ δὲ, εἰς τὴν θύραν" 

ἄλλο δὲ, εἰς τὸν τοῖχον" χαὶ ἄλλο ἄλλῃ. ὃ δὲ ᾿Οδυσσεὺς, 

ὡς ἅπαξ τὰ τῶν ἐναντίων διεχπέφευγε βέλη, λέγει τοῖς 

ἀμφ᾽ αὐτὸν, ἄνδρες συστρατιῶται, ὁρᾶθ᾽ ὑμεῖς Ὑ, ὅπως οἱ 

ἐχθροὶ, πρὸς οἷς εἰς τὸν ἡμέτερον ἐξυύρίκεσαν οἶχον, προύθυ- 

μήθησαν χχὶ ἡμᾶς αὐτοὺς ἀνελεῖν᾽ βάλωμεν οὖν γ᾽ ἡμεῖς 

ἐπ᾿ ἐχείνους ἐν μέρει. ἔκ δὴ τούτου χρχδάναντες, ἔδαλον" 

χαὶ ἀπέκτειναν ὁ μὲν ᾽Οδυσσεὺς, Δημοπτόλεμον. Τηλέμαχος 

δ᾽, Εὐρυάδην" Ἰὕλατον δ᾽ ὁ Γὔμχιος, καὶ Πείσανδρον, ὁ Φι- 

λοίτιος" καὶ οὗτοι μὲν τῶν μνηστήρων παραχρῆμα ἔδαχον 

τὴν γῆν' οἱ δὲ ἄλλοι χατέδυσαν ἐν τῷ μυχαιτάτῳ" "οἱ δ᾽ αὖ 

περὶ τὸν ὀδυσσία, ἀναπηδέσαντες, ἀπέσπων τὰ δόρατα 

ἀπὸ τῶν νεχρῶν, χαὶ δευτέρας προσύολῆς ἑχατέροις ὁρμὴ 

ἦν" ἧρξαν δὲ οἱ μνηστῆρες αὖ καὶ ταύτης οἱ πολλοὶ τοὺς 

ὀλίγους πειρώμενοι ἀποχρούσασθαι, ἀλλ᾽ ἐς μάτην" ἡ γὰρ 

θεὸς, βαλλόντων αὐτῶν, ἐτώσια αὖθις τὰ βέλη ἐποίησεν, 

ἅμεν εἰς τὸν σταῆμίν, ἃ δὲ εἰς τὴν θύραν; ἃ δὲ εἰς τὸν 

τοῖχον, καὶ ἄλλα ἄλλοσε ἐχπεσεῖν παρεχτρέψασα' ἀμφιμέ- 

δὼν δὲ μόνος ἥψατο μιχρὸν Τηλεμάχου γχχτὰ τὸν χαρπὸν 

- 

τῆς χ' 
’ὔ - ειρὸς, ἀπογνάμψας τὸν χρῶτα' χαὶ Κτήσιππος Εὔμαιον 

ἐπέγραψε μικρὸν εἰς τὸν ὥμον' τὸ δὲ Θέλος ὑπερπτὰν,, ἐξέ- 
Ξ ΄ ν᾿ “ΠΑ ψ “- ᾿ 4 « 

πεσε μαχρὰν εἰς τὴν γῆν᾽ βαλόντες δὲ ἐν μέρει ἐπ Υ Ὁ 
Ὁ" ͵ 7 κι. ν Ὃ ᾿ » 

και, οἐ ἀμφ. ὀδυσδέα,; ἀπόχτεῖναν τσους᾽ ὁ μὲν ὁ [, 
. Γ ἶ 

4ι ϊ 



ὅς: ΤῊΣ ΟΜΗΡΌΟΌΤ -; 

Μινυτζήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα. 

ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Εὐρυδάμαντα βάλε πτολίπορθος ὀδυσσεὺς, 

ἀμφιμέδοντα δὲ Τηλέμαχος, Πόλυδον δὲ συθώτης: 

Κτήσιππον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοῶν ἐπιδουχόλος ἀνὴρ αϑ 

Βεῤλήκχει πρὸς στῆθος, ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα" 

ὦ πολυϑερσείδη φιλοχέρτομε, μήποτε πάμπαν 

εἴκων ἀφραδίης μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖδιν, 

ων 

Μῦθον ἐπιτρέψαι" ἐπειὴ πολὺ᾽  ἀλωον εἰσιν. 

τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ᾽ ἔδωχας χοῦ 

ἀντιθέῳ ᾿Οδυσοῦῆϊ, δόμον κατ᾽ ἀλητεύοντι. 

{| ῥὰ βοῶν ἑλίλων ἐπιθουκόλος" αὖτὰο ᾽Οδυσσεὺς 

Οὗτα Δαμαστορίδην αὐτοσγεδὸν ἔγχεϊ μαχρῷ' 

Τηλέμαχος δ᾽ Εὐηνορίδην Λειώχριτον οὗτα 

Δουρ! μέσον χε «γεῶ,α, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν" 105 

ἤριπε δὲ πρηνὴς, χϑύνα δ᾽ ἥλχσε παντὶ μετώπῳ, 

Δή τότ᾽ ἀθηναίη φῇισίμιόροτον αἰγίδ᾽ ἀνέσχεν 

Ὑψόθεν ἐξ ὀροφῆς τῶν δὲ φρένες ἑπτοίγιεν. 

Οἱ δ' ἐφέθοντο κατὰ μέγαρον βύες ὡς ἀγελαῖαι" 

Ἰὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἷστρος ἐφορμηθεὶς, ἐδόνησεν 3500 

ὥρῃ ἐν εἰχρινῇ, ὅτϑ τ᾽ ἤματα μακρὰ πέλονται. 

Οἱ δ' ὥστ' αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγχυλοχ εἴλαι, 

ἐξ ὁρέων ἐλθόντες ἐπ 

Ταὶ υἱὲν τ᾽ ἐν πεδίῳ νέρεχ πτώσσουσαι ἴενται, 
᾿ 

οἱ δέ τε τὰς ὀλέχλουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλχὴ ᾿ 3ο 
ὔὕ Γίγνεται, οὐδὲ φυγή" χαίρουσι δὲ τ᾽ ἀνέρες ἀγρη᾽ 

ὀρνίθεσσι θοσῶσιν" 

μ: 
ἧς ἄρα τοι μνηστῆρας ἐπεσούμενοι χατὰ δῶμα, 

΄ ὸ δ ὙΡ. 

Τύπτον ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀειχὴς, 

Κράτων τυπτομένων' δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι θῦεν., 

Λειώδη; δ᾽ ᾿Οδυσῆος ὁ ς ἐπεσσύμενος, λάζε γούνων 

αΐ μιν λισσύμενος, ἔπια πτερέεντα προσηύδα 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ χΧ, 1:33 

Εὐρυμέδοντα' Τηλέμαχος δὲ, ἀμφιμέδοντα' Πόλνξον δὲ, 
ὁ μον χαὶ Κτήσιππον ὁ Φιλοίτιος" ὡς χαὶ εἶπε πρὸς 

αὐτὸν μετὰ χλεύης ταυτί: Πολυθαρσίδη οὐχ ἔδει ἄρα, ὕδρες 

σε πεποιθότα, οὕτω μεγαλοῤῥημον εἶν" ἀλλὰ θεοῖς τὰ πάνθ᾽, 

ὡς πάντα δυναμένοις, παραχωρεῖν" ἔχεις ἄρ᾽ ἄξιον τὸ ξέ- 

νιον ἀντὶ τοῦ ποδὸς, ᾧ πρῴην ᾽Οδυσσέα ἐξένισας ἐν τῷ 

ἑαυτοῦ ἀλητεύοντι οἴχῳ" ταῦξα μὲν Φιλοιτίῳ πρὸς Καὶ τήσιπ- 
" Ν 

πὴν εἰρηται" ᾽Οδυσσεὺς δὲ προπηδήσας τῷ δορὶ, διήλασεν 
, 

ἐκ χειρὸς τὸν παῖδα Δαμιάστοοος μέσον' Τηλέμαχος δὲ βα- 

λὼν Λειώκριτον διαμπὰξ εἶ εἰς τὺν χενεῶνα, ὁ δὲ ἐδούπησει" 
. “ "" - Ν 

πεσὼν εἰς τὴν γῆν, προτχράξας τῷ μετώπῳ τὸ ἔσαφος. 

Ἐν ὃδὲ τούτοις, ἀθηνᾶς υξομα, τὸ φϑισίμδροτον 
,ὕ " ΦῪ' Νὰ .- Ἐντν 

σάκος ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ὀρόφου , φόζος χρυερὸς κατέλαδε 

πάντας, ὥστ᾽ ἄλλος ἄλλοσε διασκεδασθέντες, χατεδύοντο εἷς 
᾽ 

τὸ δῶμα, οὐχ ἧττον, ἢ καὶ βόες ἐν ὥρα οἰστρηλατούμεναν" 

Οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Οδυσσέα ἐπιπεσύντες, ὥσπερ γαμψώνυχες 

ἀετοὶ, οἱ ἀγχκυλοχ εἴλες, οἵ ἄνωθεν ἐκ τῶν ὁρέων ὁρίκώμενοῦ, 

ἐπιπίπτουσι τοῖς πτηνοῖς ἀνὰ τὰ παιδία φεροιμέ -γοῖς ἀθρόοις, 

οὔτ᾽ εἰς ἀλκὴν, οὔτ᾽ εἰς φυγ}" δυναμένοις τοαπέδθαϊ ἄνδρες 

δ' ὁρῶντες πόῤῥωθεν τὴν ἄγραν ς τέρπονται τῇ θέξ" οὕτω 

χάχεῖνοι ἐπιθέμενοι τοῖς ἐχθροῖς}: ὝΜΜΕΝ πανταγοῦ τοῦ 

δώματος ἐπιτρένοντες, καὶ φειδὼ οὐχ ἦν οὐδενὸς οὐδεμία, 

οἰμωγὴ δὲ καὶ στεναγμὸς σύμμικτος διηχούετο ἀνδρῶν σρα- 

ζομένων, καὶ αἵματος ὀχετοὶ ἀνὰ πᾶν τὸ δῶμα φϑρόϊκενοι. 

Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, ΔΛειώδης ὁ θυυσχόπος προ- 
ΡΈΜΕΝ ΘΝ ὗς Ἢ ᾿ ἣ 

σπεσὼν ᾿Οδυσσεῖ, ἐλάθετο τῶν γονάτων αὐτοῦ λέγων" γο- 

.----π--τ--- .-.-..Ψ..----  -- - 

488. Μὴ μέγα εἰπεῖν] μὴ καυχῶ. 400. Ξενήϊον] ξένειον. 

ἑ, στίχ; 300. χαὶ ἐξῆς. 16. Νέφεο]) πτώασουσι) ὥσπε 

οὐθῳ ἵπτανται, 503, ᾿Επιατρυφάδυν) στρεφόμενοι πανταχοῦ. 
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Γουνοῦμαί ο’, ᾿Οδυσεῦ" σὺ δὲ μ᾽ αἴδεο καὶ μ᾽ ἐλέησον" 

Οὐ γάρ πω τινὰ φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν 

Εἰπεῖν, οὐδὲ τι ῥέξαι ἀτάσϑαλον' ἀλλὰ καὶ ἄλλους 

τ 

Παύεσχον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γέ ῥέζοι. 31 

ἀλλὰ μοι οὐ πείθοντο χκαχῶν ἄπο γεῖρας ἔχεσθαι 

Τῷ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. 

᾿Αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι ϑυοσχόος, οὐδὲν ἐοογὼς», 

Κείσομαι: ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ᾽ εὐεργέων. 

τὸν δ᾽ ς᾽ ὑπόδρα ἰδὼν, προσέφη π
ολύμητις ὀδυσσεὺς" 310 

Εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι “θυοσχόος εὔχεαι εἶναι, 

πολλάκι που μέλλεις ἀρήμιεναι ἐν μεγάροισιν 

τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυχεροῖο γενέσθαι, 

Σοὶ δ᾽ ἄλοχόν τε φίλην σπέσϑαι, καὶ τέκνα τεχέσθαι' 

Τῷ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προοφύγοισβα. 3χὅ 

ὡς ἄρα φωνήσας, ξίφος εἵλετο χειρὶ παχείῃ 

κείμενον, ὅ δ᾽ ἀγέλαος ἀποπροέηχε
 χαμᾶζε) 

Κτεινύμενος" τῷ τόνγε γχατ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσεν" 

ΦΠεγγομένου δ᾽ ἄρα. τοῦγε κάρη χονίησιν ἐμίχγη. 

ΤερπιΖδης δέ τ᾽ ἀοιδὸς ἀλύσ
χανε κῆρα μέλαιναν, 339 

Φήμιος, ὅς δ᾽ ἄειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ. 

ἔστη δ᾽, ἐν χείρεσσιν ἔχων φύρμιγγα λίγειαν, 

ἂγχι παρ᾿ ὁ ὀρσολύρην" δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζ
εν» 

ἂ ἐκδὺς μεγάροιο διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν" 

Ἑρκείου ἴζοιτο τετυγμένον, 
ἔνθ᾽ ἄρα πολλὰ 

225 

Λαέρτης, ̓ Οδυσσεύς τε Ὁ ἐπὶ μερί ἔκαιον᾽ 

ἢ ἐὐεμν: λίσσοιτο, προσαΐξας ᾿Οδυσῆα. 

ὧδε δὲ οἱ φρονέοντι δοάσσατο
 κέρδιον εἶναν, 

γούνο νασθαι Ααερτιάδεω ὀδυσῖο"ς. 

ἄτι ὺ φρμεγγα γλαφυρὴν κατέδεκε γαριᾶ τε» 

Μεσσηγὺς γον τῆους ἰδὲ θρόνον ἀογυροήλαυ" 



ΟΑΥΣΞΕῚΑΙΣ; α. χγ ὃ 

γοῦμαι σὲ, ᾧ Ὀδυσσεῦ, ἱκετεύων, φεϊσαίμου τῆς νεότητος" 

μάρτυρας γὰρ πάσας σοι τὰς ἐν τῷ οἴκῳ γυναῖχας παρέχο: 
μαι μηδὲν μήτ᾽ εἰπεῖν, μήτε ποᾶξαι ὑξριστικὸν καὶ ἀτάσθα- 
λον" ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους πολλάκις, χωλύσαι πειρώμενος, 
εἴτις τοιαῦτα πράττοι, οὐκ ἔπειθον λέγων: ὧν ἀξίαν. ἐχεῖνοι 

διδόασιν δύκην᾽ πῶς οὖν ἔγωγε οὐδὲν ἄλλο, ἣ θυοσχόπος 
ἐν τούτοις ὧν, «μετὰ τούτων ἀποθανοῦμαι δικαίως: οὐχ 
ἔστιν ἄρα χάρις ἀγαθῶν παρ᾿ ἀνθρώποις. 

ὀδυσαιὺς δ᾽ ἐμδλέψας ἐπ᾿ αὐτὸν φοδερὸν, εἰ μὲν, ἔφη, θυο- 

σκχύπος ἐν τούτοις ἦσϑα, κινδυνεύεις εὐξχοθαι πολλάχ!ς ἐμὲ μὲν 

μαχρὰν τῆς πατρίδος ἀποθανεῖν: σὺ δ᾽ αὐτὸς τὴν ἐμιὴν γυ- 

ναῖχα σεχυτῷ ἀγαγέσθαι, καὶ παῖδάς σοι ἐξ αὐτῆς γενέσθαι" 

ἄνϑ᾽ ὧν ὀφείλεις ἀποθανεῖν σὺν τοῖς ἄλλοις. Ταῦτα, δ᾽ εἰπὼν, 

καὶ ξίφος, ὃ ἀγέλαος πεσὼν, ἦν ἀπο(εθληχὼς, χαμόθεν λα- 

ῥὼν, ἀπέταμε πατάξας τὴν χεφαλήν" ἡ δὲ φθεγγομόν ἡ, 

ἔτι, χχτέπεσεν εἰς τὴν χόνιν. 

Φήμιος δ᾽ οὖν ὁ ἀοιδὸς, ὁ τοῦ Τεῤπίου, ὃς μνηστῆρσιν 

ἀναγκαζόμενος ἧδε, ἀπέφυγε μόνος τὸν θάνατον" τὰς γὰρ 

παρὰ «τὴν θύραν, τὴν φόρμιγγα φέρων ἐν χερσὶ ; δίχὰ μ5- 
μέριστο γνώμη, πότερον, ὑπεχδὺς τοῦ δώματος, χαθεσθῇ 

ἱκέτις εἰς τὸν τοῦ Διὸς τοῦ Πρχίου βωμὸν, ὅπου Λαερτίῳ 
καὶ ὀδυσσεῖ πολλάκις ἐτέθυτο ᾿ ἡ προσπεσὼν ὀδυσσεῖ, λά- 
ὄηται τῶν γονάτων' ταῦτα δὲ αὐτῷ ἐνδοιάζοντι ἔδοξεν 
ἄμεινον προσπεσόνθ᾽ ἱκετεῦσαι" χαὶ δὴ χαθεὶς τὴν φύρμιγγα ἱ γι . ὦ , . ᾿ ἊΨ Ψ μεταξὺ τοῦ θρόνου χαὶ τοῦ χρατῆοος, ἥψατο αὐτοῦ τῶν γο- 

τὰ κράτα, τῶν χράτων, τῶν χεφαλῶν, -- Θῦεν] ἐμαίνετο, 
Εὐτργέων} τῶν καλῶν ἔργων, 325, Σπέσθαι) 'ἔπεῦθαι, 364. 
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αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ὀδυσῆα προσαΐξας, λάζς γούνων, 

Καί μιν λισσόμενος, ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Γουνοῦμαί σ᾽, ὀδυσεῦ' οὺ δέ υ" αἴδεο, καί υ᾽ ἔλέησον" 

Αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν 345. 

Ππέφνης»γ ὅστε θεοῖσι χαὶ ἀν)ρώποισιν ἀείδω, 

Αὐτοδίδαχτος δ᾽ εἰμί" θοὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴλας 

Παντοίας ἐνέφυσεν" ἔο:χα. δέ τοι παρχείδειν 

ὥστε θεῷ' τῷ μή με λχιλαίφο δειροτου ται. 

Ἑαί χεν Τηλέμαχος τάδε γ᾽ εἴποιγ σὸς φίλος υἱὸον΄ 

ὡς; ἐγὼ οὔτι ἑκὼν ἐς σὸν. ὃ όμιον» αὐδὲ χατίζω
ν. 

πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμιενος μετὰ δαῖτας" 

2850. 

ἀλλὰ πολὺ πλέονες χαὶ κρείσσονες ἦγον ἀν ζγχη. 

, ὲ -« δ᾽ ΚΝ 3 Ἂν ἜΤΙ 4, Ὕ- " , 

ἧ; φάτο" τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ὃς Τηλεμάχοιο, 

ΤᾺ 

τ ᾿ 2 ρα τί. 
ν 

Αἷνχα δ᾽ ἐὸν πατέρι προτεφώνγεέν ἐγγὺς ἐύντα᾽ Ὁ ΝΣ Ὧν 

᾿ 
Ἂ 

“ Ω 

Καὶ χήρυχα Μέδοντα σαώσομεν ) ὅ
στϑ μεὺ αἷεν 

ν ." 
, 

Ην ν 

Οἴχῳ ἐν ἡμετέρῳ χηδέσκετο, τιαϊνδὸς ξύν τῆς" 

ἴσχεο μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὗτας χαλκῷ 

, 

Εἰ δὴ μή νιν ἔπεφνε φιλοίτιός, ἠλ συφώτην, 

Τιὰ σοὶ ἀντεβόλητεν, ὀρεινομένῳ χατὰ δῶμα, 3600, 

Ξ δ ,. 
.Ν 

ὡς φάτο . πηῦ δ' ἤκουσε Μέδων, πεπγυλόνα, εἰὸ 
’ 

Ὡς 

Νᾳ ᾿ ν, δι οἷ ᾿ δες. ᾿ ἼΒῚ 

Ππιπτηὼς γὰρ ἔλθυτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα 

ἕστο βοὸς νεύδαρτον, ἀλύσχων κῆρα μέλαιναν. 

- » - ὦ ᾿ στρ 

Αἴνα δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, βοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην᾽ 

᾿ "» μι 
Μ 

Τηλέμαχον δ᾽ ἄρ ἔπειτα προσαΐοχς, γχάδε γούνων; 30 

ζ 

΄ 

Καί μιν λισσόμενος) ἔπει πτερόεντα προσηύδα 

Δ Δ ᾿ς. οὖν ὃ τ ἥν γ δῖ ἂν 

ὦ φίλ᾽, ἐγὼ μὲν ὅδ᾽ εἰλί' σὺ δ᾽ ἰσγξο" εἰπὲ δὲ πατρῳ. 

Μή με περιοθενέων δηλήσεται ὁξέϊ χαλχῷ, 

νι ͵ ἐς: 

ἀνδοῶν μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ ἔχειρον 

4-,Ἄ5}».ῳ.Ὁ ἘΔ ΄ ΝΜ ᾿ Ρ' 

κτήματ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτις 

τὸν δ᾽ ἐπιλειδήσα ΐ , ; 
ον "μδιδήσας προσέφη πολύμητις 

- ἢ ΑΝ »ἄμδ ΗἾ ᾿ 

Φέρσει!; ἐπειδή σ᾽ οὗτος ὀρύσσατο, καὶ ἔσζω 



. 
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Αι ΄ - ,ὔ Υν 

γάτων, δεόμενος τάδε" γονοῦμαίσε, ᾧιὀδυσσεῦ, φείσασϑαΐ 
- ,» .;ἤ Γ ΐ 

μου, ἀνδρὸς ἀοιδοῦ θεοῖς τε χαὶ ἀνθρώποις ἄδοντος, αὖτο- 
διδ Ἤ ᾿ , "ἢ", ε Χ ἑ ᾿ ΨἍ.Α 
ἰύαχτον καὶ παντοίχν θεόθεν εὑραμῆένου τὴν τέχνην" “ὁρῶ. 

τ δ᾽. Ὁ ᾽ν» -“ ᾿ ὌΨ ς Ἃ Σ 12 

γὰρ καί σοὶ αὐτῷ; εἶ μ᾽ ἀνέλῃς τοιοῦτον ὄντα, “ολὺν ἐσύμε- 
ΓᾺ Ὁ, ον 

γον τὸν μετάμελον' βουλοίύνην γὰρ ἂν καί, σοι αὐτῷ περιὼν, 
ν “τς ἘΝ τ κῶν οὐδε τῷ ἀν σόνοῖν ΨΥ ρν. εἹ Ἐλψυ: - 
ἄδειν τοῦγε λοιποῦ ὡς θεῷ" ἀνθ᾽ ὧν ἐπίσχες τοῦ ἀποκτεῖναι. 

“Ὁ; ἥν - 1 Μν » δος ΑΝ Υ ὅ ΚΤῸΣ Ν ᾿ ἀϑῶόν με ὄντα; μαρτύρομαι. γὰρ Τηλέμαχον τὸν. σὸν φίλον 
“- δ » Ἄν.) ϑύξ τ ᾽ ᾿ ᾿" τ ν 

παῖδα, ὡς ἔγωγ᾽ οὐδέποθ; ἑζὼν εἶναι. εἰς τὸν αν οἶχον ἔτυχον, 
" Ν ᾽ , ᾿ -" 

εἰσιὼν, οὐδέ του δεύϊενῳς ἐστρεφύμην. ὃν τοῖς υνηστῆξοιν; 
᾿ δ Ὁ » -» »» ᾿ ’ 

αλλ ἀναγχὴ εἴχων; πολλῶν - αὐτῶν χαὶ κρειττόνων μὸν 

Ταῦτα δὲ λέγοντος ἀχούσας Τηλέμαχος, ὑπηδραμὼν 

εὐθὺς τὸν πατέοχ; ἐπίσχες, ἔφη; ὦ πάτερ, οὐ γὰρ ἄξιος 

οὗτος χαχῶς παθεῖν, μηδεμίαν ἔνων αἰτίαν" οὗ δέμοι πρὸς 

τούτῳ φείδου καὶ Μέδοντος" ὃς πρόνοιαν. ἐμοῦ παιδὸς ὄντος 

ποχλὴν ἐπεποίητο, εἰ ἅγ ἐν, τοῖς: ζῶσιν. ἔτι ἐστὶ, τὸ. τοῦ 

Φιλοιτίου, ἢ Εὐμαίου, ξίφος «ἀποφυγὼν γ. ἢ χαὶ σοῦ αὐτοῦ; 

ξυμθαλών σοι πῃ μεταξὺ ἐν τῷ φύνῳ. 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος, ἤχουσε Μέδων: ἔκειτο γὰρ κα 
ΩΣ Ν “- ᾽ τιπτηχὼς ὑπότῳ τῶν θρόνων, βύρσαν ὑπὸδὺς πρὸς ἀπὸ- 

τ ) " ν΄. -»" Ὁ. ἃ ὺς ΄ 

φυγὴν τοῦ θανάτου᾽ ὥ; δὲ ἤλουσε ταῦτα, ὑπεξέδυ, τὴν βύρσαν 
᾿ , 

ἀποσεισάμιενος" χαὶ τῶν τοῦ Τηλεμάχου. εὐθὺς γονάτων λα- 

θόμενος, πάρειμι, ἔφη, ἐγὼ δ᾽ αὐτός" σὺ-ὃὲ μοὺ φεῖσαι, καὶ 

τὸν πατέρα χέλευξ τοῦτο, μηδέν μοι χαχὸν.. χρείττω ἤδη 
΄ ὧ “- » 

γενόμενον δράσαι, ἐπὶ τοῖς μνηστῆρσι παροξυνθέντα" οἱ εἰς 
᾿ , , ΄ Ἁ 

σέτε αὐτὸν πχρῴνουν ἀνοίᾳ, καὶ τὰ χτήυατα ἔχαιρον, 
ω ; 

᾽ ῃ " ΠΡ ΘΕ ͵ » 4. ὁ Ψ Οδυσσεὺς δὲ πρὸς αὐτὸν ὑπομειδιάσας, ὑφόῥει,, ἔφη, 
΄ ᾿ " « ν , ν -- 

φύγε᾽ οὑμὸς γὰρ παῖς οὑτοσὶ σέσωχξ σε" "μέμνησο 

ταπτήσας, φηθυθείς. 363, ἔστη) ἡμφίεστη, 584. Πεπτεῶτας } πὸ 
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ὄφρα γνῷς κατὰ θυμὸν, ἀτὰρ εἴπησθα καὶ -ἀλλῳ, 

ὡς καχοεργίης εὐεργεσίη͵ μέγ᾽ .ἀμείνων.:" 

ἀλλ᾽ ἐξεληόντες μεγάρων, ἔζεσθε θύραζε 37 

Ἐκ φόνου ξἰς αὐλὴν, σύ τὸ καὶ πολύφημος ἀοιδὸς, , 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ ἀατὰ δῶμα πονήπομαι, ὅττεό μὲ χρή. 

ὡς φάτο' τὼ δ' ἔξω βήτην μεγάροιο χιόντε, ὁ. 

Ἐχέσθην δ᾽ ἄρα τώγε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν, 

Πάντοσε παπταίνοντε, φύνον ποτιδεγμένω αἰεί. Ὁ 9] ΝΒ, 

Πάπτηνεν ὃ Οὐυτεὺς καθ᾽ ἐὸν δύμον, εἴτις ἔτ᾽ ἀνδρῶν. 

“Δωὸς ὑποχλοπέοιτο, ἀλύσων. Κῆρα μέλαιναν. εὐρῦχοῦθ Φ 

τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσιν .᾿. 

Πεπτεῶτας πολλούς" ὥστ᾽ ἰχθύας, οὗςθ᾽ ἀλιῆες 

Κοῖλον ἐς; οἰγιαλὴν πολιῆς ἔχτοσῆς θαλάσσης 385 

Δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ' οἱ δέ τε πάντες 

“τι 

4 ἣ 

Κύμαθ᾽ ἁλὸς ποθέοντες ἐπὶ ψαμάθοισι χέχυνται, 

Τῶν μέν τ᾽ Πέλιος φαέων ἐξείλετο θυμόν" 

ὡς τότ᾽ ἄρα μνηστῆρες ἐπ᾽ ἀλλήλοισι κέχυντο. 

Δὴ τότε Τηλέμαχον προσέφη πολύμητις ᾿ὀδυσσεύς: 900. 

Τηλέμαχ᾽, εἰ δ᾽ ἄγε μοι κάλεσον τρογὸν Εὐρύκλειαν, 

ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν. 4 

ὡς φάτο! Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί" 

κινήσας δὲ θύρην, προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν" 

Δεῦρο δὴ ὅρσο; γρτῦ παλαιγενὲς, ἥτε γυναιχῶν 30 

Δμωάων σκοπός ἐσσι χατά μέγαρ᾽ ἡμετεράων" 

Ἐρχεο" κιχλήσχει σε πατὴρ ἐμὸς, ὄφρα. τι εἴπῃ. 

ἧς. ἄρ᾽ ἐφώνπησεν᾽ τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος. 

ὥζϊξεν δὲ θύρας μεγάρων εὐναιεταύντων; . : 

Βῆ δ᾽ ἴμεν" αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσθ᾽ ἡγεμόνευεν. ἦ0ο. 

Εὖρεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα μετὰ χταμένοισι νέχυσσιν, ; 

ἈΜΉΝ χαὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον᾽ ὥστε λέοντα, 

ΘΕ ΕΥΟΣ βεξρωχὼς βοὸς ἔργεται ἀγραύλοιο" 

Πὰν ὃ λει οἱ στῆθός τε παρήϊα τ᾽ ἀμφοτέρωθεν κε 

Αἱματόεντα πέλει δεινὸς δ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ΑΚ 

ἧς Ὀδυσεὺς πεπάλαχτο πόδας χαὶ χεῖρας ὕ 

ἢ δ᾽ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν 
Ἤν 

κι 7 

ἥ 
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᾽ Η ν ΝΜ Ὁ ἢ - ΝΣ 

αὐτὺς; καὶ ἑτέρῳ. εἰπέ γ" ὥς τὸ εὖ ποιεῖν τοῦ καχῶς. πολλῷ 

κρεῖττον" ἀλλ' ἤδη, ἐξελθόντες τοῦ φόνου εἰς; τὴν αὐλὴν, σύτὰ 

ὺ Φήμιος ἡσυγίαν ἄ έ ἂν αὐτὸ ; 
χαὶ Φήμιος ἡσυχίαν ἄγετε, μέχρις ς καταπράξω 

[2 ἈΝ ΓΑ 
ὅγτιμοι λοιπὸν εἰ. 

Οὗτοι μὲν οὖν ἐξελθόντες οὕτως ἐκαθέσθησαν παρὰ τὸν 

βωμὸν τοῦ Διὸς, κἀτχπτήσσοντες, μήποθεν αὐτοῖς ἐπέλθῃ 

ὁ θάνατος. ὀδυσσεὺς δὲ περιήει ζητῶν ἐν τῷ δώματι, μήτις 

ἔτι λανθάνῃ πη σωζόμενος ἐν γωνίᾳ" ἐθεᾶτο, δὲ τοὺς πεσόντας 

᾽ δι "ν Ἅ ᾿ " τω Γ ’ ΕῚ 

ἀσπαΐροντας ἔτι τοὺς πολλοὺς ἐν τῷ αἵματι, χαθάπερ ἰχ- 

θύες" οὺς οἱ ἁλιεῖς, δικτύῳ ἀγρεύσαντες ἐκ θαλάσσης ἐν 

χοίλῳ αἰγιαλῷ, ἐκτιθέασιν ἐπὶ γῆς" οἱ δὲ ἀποστερηθέντες τοῦ, 

ἐν ᾧ ἔζων, ὕδατος, ἀποθνήσκουσι ἐν ταῖς τοῦ ἁλίου ἀχτῖσιν, 

ἀσπαίροντες ἐν τῇ ψάμμῳ. τότε δὴ στραφεὶς πρὸς Τηλέ; 

΄ 

μᾶχον ἔφη; μέτελθε σύγε μοι Εὐρύκλειαν τὴν. τροφόγ᾽ βούς 
; 

λομαι γὰϑ εἰπεῖντι αὐτῆ᾽ Τηλέμαχος δὲ ἔθει εὐθὺς πρὸς 

ἐχείνην » καὶ κόψας τὴν θύραν, Ἑὐρύχλεια , ἔφη; ἡ ταῖς ἐν 

τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐφέστηχας γυναιξὶ; δεῦρ᾽ ἔξελθε τὴν τα- 

χίστην᾽ πατὴρ γὰρ οὑμὸς χαλεῖσε, βουλόμενος εἰπεῖν σοί τι 

τῶν πρακτέων, 
᾽ 

ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, ἐξελθοῦσα ἡ γραῦς παραχρῆμα, 

ἄπετο Τηλεμάχῳ πρὸς τὸν ᾿Οδυσσέα᾽ καὶ κατιοῦσα, εὗρεν 

αὐτὸν ὅλον, αἵματι καὶ λύθρῳ συμπεφυρμένον.» ὡς λέοντα᾽ 

ὃς» ἐπειδὰν χαταδάψη πῃ τοῦ βοὸς» ἐπανήχει, τὸ μὲν ςῆθος 

χαὶ τὰς παρειὰς ἡμαγμένος" δεινὸς δὲ τὸ εἶδος, καὶ τοῖς 

ὀφθαλμοῖς πῦρ ὅλως βλέπων ὡς δὲ προϊοῦσα ἑώρα τοὺς 

ν᾿ ᾿ »" δ ΣᾺ "Ψ 5 

νεκροὺς ἐπαλλήλους, χαὶ τὸ ἀὐμα ἐπιχλύςον Ψν, Ἂ» ᾿ς 

“ 

236. Πολυωτῷ ] πρλὰς τρύπας ἔχαντι, ἡοβ. ὑλολύξαι εὔξχοῦα 



τἦο ΤῊΣ ΟΜΗΡ ΟΥ̓ 

ἴθυσέν ῥ᾽ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον" 

ἀλλ᾽ ᾿δυσσεὺς χατέρυχε,, καὶ ἔσχεθεν ἱεμιένη") περ 

Καί μιν φωνήτας ἔπεα πτερόεντα προδηάα" «ἦτο. 

ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε, καὶ ἴσχεο, μιηδ᾽ ὀλόλυζο" 

Οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδοάσιν εὐχετάασθαι. 

τούσδε δὲ γιοῖο᾽ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχότλια ἔργα" 

Οὔτινα Ὑχρ. τίέσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 

Οὐ καχὴν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ὅτις σφέας εἰσαφίκοιτο" ἀ4νϑ 

Τῷ καὶ ἀτχσγαλίησιω ἀεικέα πότιμον ἐπέδπον. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον, 

Αἵ τέ μ᾽ ἀτιμάζουσι, χαὶ αἱ νηλιτέϊς εἰςίν. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 

Τοιγὰ: ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην χαταλόξιο, ἦχο 

Πεντάχοντ τοί εἰ" 

Διμωχὶ, τὰς μέν τ᾽ ἔργα διδάξχμεν ἐργάζεσθαι, 

Εἴριά τε ξαίνειν, καὶ δουλοσύνης ἀνέχεσθαι" 

Ἰάζων δώδεκα πῶται ἀνχιὺ είης ἐπέξησαν, 

οὔτ᾽ ἐμὲ τίουσαι, οὔτ᾽ αὐτὴν Πηνελόπειαν, ἀχῦ 

Τηλέμαχος δὲ νέην μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ 

Σημαίνειν εἴχσκεν ἐπὶ διμωῦσι γυναιξίν, 

ἀλλ᾽ ἄγε, ἐγὼν ἀναξᾶσ' ὑπερώϊα σιγαλόεντα, 

εἴπω σῇ ἀλόγῳ, τῇ τις θεὸς ὕπνον ἐπῶσσεν. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος, προσέφη πολύμητις ᾽δδυπσεύς 30. 

Μήπω τήνδ' ἐπέγειρε' σὺ δ᾽ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν 

Ἐλθέμεν, αἵπερ πρόσθεν ἀειχέχ μηχανόωντο, 

ἧς ἄρ’ ἔφη". γρηῦς δὲ δι᾿ ἐχ μεγάροιο βεθήχει, 

ΗΣ [ἐλέουσα γυναιξὶ, χαὶ ὀτρουνέουσα νέεσθαι. 

ὑτὰρ ὁ Τηλέβαγον, καὶ ἜΣ ἠδὲ συθώτην 
τὴ ὃ καλεσσάμενος, ἔπεα πτερήεντα προσηύδα 
ἄρχετε νῦν νέχνας φορέειν, καὶ ἄγωχϑε γυναῖκα 



ὑκδλιὰ ἃ ἀπ τὰ Σ τὰ; τὴν 

εὐὸ Ρ “ὦ “ιν , Σ ᾿ ᾿ 

τῷ δώματι, ὡρμήθη ὑπὸ τῆς χαρᾶς ὁλολύξαι" ἀλλ᾽ ᾽Οδυσσεὺς 
ς - ,ὔ τ "»" 

ἐπισχὼν αὐτὴν, εἶπεν" χαίοειν μὲν, ὦ γραῦς, δίκαιον ἴσως 

Τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χρυπτῷ" ἐν δὲ τῷ φανερῷ μηδαμῶς" οὗ 
ΓΝ ἢ νὴ ,. 27; να΄ 42 

γὰρ ὕσιον ἐπιχαίρειν τοῖς ἀνῃρημένοις ἄξια γὰρ ὧν ἔπραξαν 

τυγχάνουσιν παρὰ τῶν θεῶν ἀπολαύσαντες, ἄξενοί τε χαὶ 
» - « “ ζ ᾿κὸ Δ ἃ Ἁ ξ ἀνεπιεικεῖς ὑπάρχοντες, «καὶ μηδένα τῶν πρὸς ἑαυτοὺς ἀφι- 

χνουμέγων,, οὐ χρηστὸν» οὗ φαῦλον ὑποδεχόμενοι᾽ ἐφ᾽ ᾧ ᾧ 

δίκην ἀξίαν ὑπέχουσιν: ἀλλ᾽ ἄγε σὺ νῦν χατάλεγέ μοι τῶν 

θεραπαινῶν, αἵτε παραχεχινημέναι ὑπὸ τῶν παρόντων, ἐξύ- 
. ᾿" ν , ᾽ - ΄ 

Οριζον' αἵ τε τὰ προσήχονθ᾽ ἑχυταῖς τυγχάνουσι πράττουσαι, 
ὟΝ “ “»" ΄ 

τὐρύχλεια δὲ πρὸς ταῦτα' τοῦτο μὲν, ὦ τέκνον, ἔσται 

ὅοι πᾶν ἀληθὲς παρ᾽ ἐμοῦ" τῶν γὰρ πενξήχοντα συμπασῶν 

οὐσῶν παρ’ ἡμῖν, ἃς τάτ᾽ ἄλλα ἐργάζεσθαι ἐδιδάξαμεν, χαὶ 

ἔρια ξαίνειν, τῆς δουλείας ἀνεχομένας, δυωχαίδεκα ἀφηλ 

γίασαν, οὔτ᾽ ἐμὲ, οὔτε Πηνελόπην αἰδούμεναι. Τηλέμσχος 
᾿ ΜῈ (7 , τ ν 4 7 ᾽ πος 

δ᾽ αὖ αὐτός τε νέος ἦν ἔτι, καὶ ἡ μήτηρ οὐκ ἐπέτρεπέν αὖ- 
ς ἔχ δ “ἢ ᾽ δ ἀχὸ 2 Στ ὃν θοῦ 

τῷ ἐπιτάττειν αὐταῖς ἀλλὰ σύγ᾽ ἐπιτρέψειάς με νῦν ἐλθοῦ- 

δ 

3 - " - , 4 ’, ΄ "“ 

δαν εἰπεῖν τὰ παρόντα τῇ Πηνελόπη" ἡ ὕεύς τις, ὡς ἔοιχεν, 

ἐνῆχεν ἤδη ἥδιστον ὕπνον. 

᾽Οδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα, ἔχ, ἔφη) ἐκείνην χαθεύδειν' 

οὕπω γὰρ καιρὸς ταῦτ᾽ εἰδέναι" αὐτὴ δὲ συνελθοῦσα, κέλευ- 

σον τὰς γυναῖχας, τὰς ἀναισχύντους ἐχείνας καὶ ἀπίστους 
»ἝἩ 9 ᾿ ὲ , 

φημὶ) χατελθεῖν ἐνθαδὶ τὴν ταγίστην. 1 μὲν οὖν ἐπήτι 
ἐν ͵ 

ρί. Ἂ"» μ᾿ λ ὃ ,»»“ἢ ᾿ ἈΝ 
ἐροῦσα ταῖς γυναιξὶ τὸ προστεταγμένον. ᾽Οδυσσεὺς δὲ φω- 

ἢ - "ν ᾽ κ , "ν Ὃ "» 

νήσας Τηλέμαχον, Ἑὐμαιόν τε, καὶ Φιλοίτιον, ἔφη ἄργ ἐ- 

ΓΝ ἤδη ὑμεῖς ἐχφορεῖν τοὺς νεχὸ ροὺς,, συνεπαγόμενοι χαὶ τὰς 
γυναῖκας ἐπιξοηθούς' χἀπειδὰν τάχιοθ᾽ ὑμῖν χαλῶς τοῦτ 

χαὶ εὐχσφιστεῖν τοῖς θεῖς. (12. Οὐχ ἐσίη] εὐχ ἔσιψη ἐστι (τ6, Νέον 



γάλ ΤῊΣ ΟΜΠΡῸΟΥ 

Αὐτὰρ ἕπειτα ϑρόνους περικαλλέας, ἠδὲ τραπέζας 

ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καθαίρειν". 

Αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον χαταχοσμήσηοϑε, ᾿ἠήο 

Δλωὰς ἐξαγαγόντες ἐὐσταθέος μεγάροιο 

ΜΙεσσηγύς τε Ὀόλου χαὶ ἀμύμονος ἕρχεος αὐλῆς 

Θεινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν, εἰσύχε πατέων 

ψυχὰς ἐξχρέλησθε, χαὶ ἐκλελάθοιντ᾽ ἀφροδίτης; 

τὴν ἄρ᾽ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον, μίσγοντό τε λάθρῃ. 49 

Ὡς ἔφαθϑ᾽ αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαν, 

Αἴν᾽ ὀλοφυρύμεναι,, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι. 

Πρῶτα μὲν οὖν νέκυας φόρεον χατατεθνηῶτας, 

κὰδ δ᾽ ἀο᾿ ὑπ᾽ αἰγούσῃ τίθεσαν εὐερκέος αὐλῇς, 

ἀλλήλῃσιν ἐρείδουσαι" σήμαινης δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, 4ἀδο 

Αὐτὸς ἐπισπέρχων" ταὶδ᾽ ἐκφόρεον χαὶ ἀνάγχῃ. 

Αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περιχαλλέας ἠδὲ τραπέζας 

ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι χάθαιρον. 

Αὐτὰρ Τηλέμαχος χαὶ βουχόλος ἠδὲ συβώτης 

Λίστροισιν δάπεδον πόκα ποιητοῖο δόμοιο 455 

Ξῦον' ταὶ δ᾽ ἐφόρεον δμωαὶ, τίθεσαν δὲ θύραζε. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πᾶν μέγαρον διεχοσμιήσαντο, 

Δμωὰς δ᾽ ἐξχγαγόντες ἐυσταθέος μεγάροιο 

Μεσσηγύς τε θόλου χαὶ ἀμόμογος ἕρχεος αὐλῆς, 

Εἴλεον ἐν στείνει, ὅϑεν οὕπως ἧεν ἀλύξαι. 40ο 

Τοῖσι δὲ Τηλέυ αγχος πεπνυμένος ἦρχ, ἀγορεύειν" 

Μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην 

Τάων, αἱ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ᾽ ὀνείδεα χεῦαν, 

Μητέρι θ᾽ ἡμετέρη, παρά τε μνηστῆρσιν ἴχυον. 

Ὡς ἄρ ἔφη" καὶ πεῖσμα νεὸς χυανοπρώροιο 

Κίονος ἐξάψας μεγάλης» περίδαλλε θύλοιο, 

ὑψόσ’ ἐπεντανύσας, μήτι: ποσὶν οὖδας ἵχοιτο. 

ἧς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι, ἠὲ πέλειαι 

ἤ ἐν ἐνιπλήξωσι, τὸ θ᾽ ἑστέχει ἐνὶ θάμνῳ, 

Αὖλιν ἐσιέμεναι, στυγερὸς δ᾽ ὑπεδέξατο κοῖτος" 
" 
᾿ ὡς (γ᾽ ἐξείης κεφαλάς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις 



Ὁ ΑἸΈΣΣΗΣΙΕ ΤᾺ Στ Σ. 142 

γῇ, ἐπιδάλεσθε καθαίρειν τάς το τραπέζας χαὶ τοὺς θρός 
“ ἢ ΣΟ “.. ν ΓᾺ ἑ, 

γους ὕδατι χαὶ δπύγγῷ" ἡνίκα δ᾽ ἂν χαὶ ταῦτα εὖ θῆσθε, 
᾿ ε 7 ἃ ἔκ “ χαὶ ἅπασαν τὴν οἰκίαν χοσμιήσητεγ τότε δὴ ἐξαγαγόντες 

τὰς θεραπαίνας “μεταξὺ: τῆς θόλου χαὶ τῆς αὐλῆς, δειροτος 
- "- ΠῚ - “ πα δα " ᾿ 

μειτε, φειδόμενοι μηδεμιᾶς ουθαυς) νὰ τῷ οιχειῷ αἵμα- 

τι ἀπομόρξωνται, ἃ τοτοῦτον χρόνον ἐς τὸν ἐμὸν ἐξύδρισαν 

οἶκον, τοῖς μνηστῆρσι μιγνύμεναι λάθρα. 

Ἢ ἢ “α, κα ᾿- , « “ 
ἣν δὲ τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα πάρεισιν αἱ γυναῖκες χα- 
Ὄ ν᾿ , Δ 

κιοῦσαι ἀδρύαι, δάκρυα πικρὰ σὺν ὀλοφυρμῷ ἀπολείξουσαι" 
“Ὁ ν τ , ,ὔ " ᾿ ᾽ » ᾿ 

πρῶτον μὲν οὖν ἐχφέρουσλι τοὺς νεχρηοὺς μετ᾽ ἀλλήλων, ἐπε" 

᾿ 
τίθεσαν ὑπὸ τῇ αἰθούσῃ, ᾿οδυσσέως χαταναγχάζοντος᾽ ἔπει- 

τὰ τάςτε τραπέζας καὶ τοὺς θρόνους ὕδατι καὶ σπογγοὶς χα- 

λῶς ἀπεμόργνυον. Τηλέμαχος δὲ, Εὐμαιός τε, καὶ Φιλοίτιος 

ἀπέξεον τὸ ἔδαφος λίστροις" χαὶ αἱ γυναῖκες τὸν λύθρον ἐξέ- 

φερον" ὡς δὲ πάντα ἐλάμόανον τὸν προσήκοντα χόσμον, ἐξα- 

γαγόντες τὰς γυναῖκας, κατέσχον αὐτόθι μεταξὺ τῆς θόλου 

χαὶ τοῦ περιβόλου ἐν τῷ στενωπῷ,, ὅθεν αὐτοῖς οὐκ ἦν βου- 

λεύσασθαι δρασμόν" κἀνταῦθα Τηλέμαχος πρὸς τοὺς ἄλλους 

οὐκ ἔφη δεῖν ἐλευθέρῳ θανάτῳ τιμωρήσασθαι αὐτάς" αἵγ᾽ εἰς 

ἐμέτ᾽ αὐτὸν, ἔφη, χαὶ τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν ἐξύδρισαν, λά- 

θρὰ τοῖς μνηστῆρσι μιγνύμεναι, 

ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, ἐξαρτήσας κάλων ναυτικὸν ἐχ χίονος 

ὑψηλοῦ, παρετάνυδεν ἐς τ᾽ ἐπὶ τὴν θόλον ὑψοῦ, ἵνα μή τις 

αὐτῶν ἅπτηται τοῖς ποσὶ τοῦ ἐδάφους, χάχεῖ ἀπήγξε πάσας 

βρόχῳ ἀπὸ τοῦ λαιμοῦ, ὅπου οἰκτίστης ἔτυχον τελευτῆς ἐν 

νεωστὶ οὐξήθη, ἢ νέος ἦν ἔτι, 4.4.3, Θεινέμεναι] παίειν, τέμνειν. ὁ 4.4. 
, - - - ᾿ . 

δίτης) ὧν ἕπραττογ ἀσελγειῶγ, ἡ.70, Αὖλι] εἰσιοῦσαι εἰς τὴν ἑαυτῶν 



τὴ ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 

Δειρῆσι Θρόχοι ἦσαν" ὅπως οἴχτιστα θάνοιεν, 

Ἤσπαιρον δὲ πόδεδαι μίνυνθά πέρ, οὔτι μάλα δήν. 

ἔκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόϑυρόν τὲ χαὶ αὐλήν᾽ 

Τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τὲ χαὶ οὔχτα νηλέϊ χαλχῷ ἃγ5 

Τάμνον᾽ μήδεά τ᾽ ἐξέρυταν, χυτὶν ὠμὰ δάσασθαι: 

Χεῖράς τ᾿, δὲ πόδας κόπτον, χεκοτηότι θυμῷ. 

Οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τὸ πόδας τε; 

Εἰς ᾿Οδυσῆχ δόμονδε χίον᾽ τετέλεστο δὲ ἔργον. 

Αὐτὰρ ὅγε προσέειπε φίλην τροφὸν Εὐρύκλειαν" 480 

Οἷσε θέειον, γραῦ, καλῶν ἄκος, οἷσε δέ μοι πῦρ, 

ὄφρα 6τειώσω μέγαρον᾽ σὺ δὲ Πηνελόπειαν 

ἐλθεῖν ἐνθάδ᾽ ἄνωχϑ: σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν, 

πάσας δ' ὥτρυνον δ ἰωὰς χατὰ δῶμα νέεσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τρηφὴς Εὐρύκλεια" 48 

Ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμὸν, χατὰ μοῖραν ἔξιπες" 

ἀλλ' ἄγε τοῖ χλαῖνάν τε, γ'τῶνά τε, εἵματ᾽ ἐνείκω" 

Μηδ' οὕτω ῥάκεσιν πεπυχασμένος εὐρέας ὥμους 

ἔσταθ᾽ ἐνὶ μεγάροισι" νεμεσσητὸν δέ χεν εἴη. 

τὴν δ᾽ ἀπαμειθόμενος, προσέφη πολύμητις ᾿Οδυδσεύς.ἤ 00 

Τῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω. 

ὃ; ἔφα!" οὐ ν᾽ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Ἐδρύαλεια' 

ἥνεικιν δ᾽ ἄρα πῦρ καὶ θήϊν' αὐτὰρ ᾿οδυσσεὺς 

Ἐὖ διεθείωτεν μέγαρον χαὶ δῶμα καὶ αὐλήν. 

Γρηὺς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπέζη διὰ δώματα κάλ ᾿Οδυσῆος, ἀο5 

ἀγγελέουσα γυναιξὶ χαὶ ὀτρυνέουτα νέεσϑ χι" 

Αἱ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο, δάος μετὰ γεροὶν ἔγουσαι. 

Αἱ μὲν ἄρ᾽ ἀμφεχέοντο, καὶ ἡοπάζοντ᾽ Οδυσῆα, 
᾿ ᾿ 

" 

Καὶ χύνεον ἀγαπαϊζόμεναι χεφαλάν τὲ χαὶ ὥμους, 

ἘΣ ᾿ 4 , φ , 4 [ἢ ᾿ 

Χεῖράς τ᾽ οἰνύμεναι τὸν δὲ γλυχὺς ἥμερος ὅρει 

Ἀλαυήμοῦ χαὶ στονχχῆς" γίγνωσκε ὃ ἄρα φρεσὶν δὰ 



ΟΑΧΥΣΣΕΥΑΣ ἃ, τὰ 

ὀλίγῳ» ἀσπαίρουσαι τοῖς ποσὶν, ὥσπερ χίχλαι, ἢ περις εραὶ; 

μέλλουσαι εἰσιέναι εἰς τὰς ἑαυτῶν καλιὰς, βρόχοις ἐν ὕλῃ 

πὴ ἐμπεσοῦσαι δασεία. ἐκ δὲ τούτων ἐξαγαγόντες χαὶ Με- 

λάνθιον, χαὶ ἀποτεμόντες αὐτῷ τάτ᾽ ὦτα χαὶ τὰς ῥίνας, 
καὶ τὰ αἰδοῖχ οἰκτρῶς ἀποσπάσαντες, ἔῤαλον αὐτὰ τοῖς 

κυσὶν ὠμὰ καταλάψαι, ἀκρωτηριάσαντες δ' αὐτῷ καὶ χεῖρας 

χαὶ πόδας, καὶ ἀπονιψάμενοι, ἐπανῆλ᾽ον ὡς τὸν ᾽Οδυσσέα, 

᾿ἀπαγγελοῦντες αὐτῷ ) ὅτι τέλος ἔχει πάντα, μηδενὸς ἐχθροῦ 

ὑπολειπομιένου. 

ἐπειδὴ τοίνυν καλῶς ταῦτα σχοίη, ᾽Οδυσσεὺς φησὶ πρὸς 
Εὐρύκλειαν τὴν τροφόν" ἴθι ἤδη) ὧγ γραῦς, χόμισόν μοι θεῖον, 

ἴαμα τουτωνὶ τῶν χαχῶν έχαὶ πῦρ᾽ ὥρα γὰρ ἤδη χαθαίρειν 

πὸν οἴχον' εἰπὲ δὲ ἅμα χαὶ τὴ Πηνελόπη χατελθεῖν σὺν τοῖς 

ἀμφυπόλοις καὶ ταῖς ἄλλαις τῶν θερχπαινῶν. 

Εὐρύχλεια δὲ πρὸς ταῦτα’ ἔσται σοι ταῦτ᾽, ᾧ φίλον τέχνον, 
αὐτίχα δὴ μάλα" πάντα γδρ χατὰ λόγον προφέταχται" ἀλλ’ 

ἄγε σοι δῶ πρῶτον χλ αἷνάν τε χαλχιτ τῶνα χαλὸν ἐνδύσασθαι, 

τὰ ῥάκη ἀποθέμενον ταῦτα" οὗ γὰρ ἄξιόν δεοὕύτω φαίνεσθαι 

εἴχοι᾽ ὁ δὲ, πυρὸς, ἔφη, χρεία πρῶτον. λναξᾶσα τοίνυν 
ἐκείνη, ἥνεγχεν πῦρ καὶ θεῖον " ὁ δὲ λαδὼν, ἐθείωσεν ἕκας α 
τά τ᾽ ἔνδον καὶ τὰ ἔξω πάντα Εὐρύκλεια δ᾽ ἐν τούτῳ ἐκέ- 
λευσε πάφςας θεραπαίνας χατελθεῖν ὡς τὸν Οδυσδέα’ αἱ 

δὲ εὐθὺς δᾷδας ἔχουδαι ἐν χερσὶν, ὡς εἶδον ᾽Οδυσσέα, ἄλλαι 
ἄλλοθεν περ χύβησαν αὐτῷ πανταχόθεν, χεφαλήν τε χαὶ 

ὥμους καὶ χεῖρας ἑξῆς σὺν δάχρυσι βεμιγμένοις γαρὰ ἀσ- 

παζόμεναι χαΐ χατ αφιλοῦσαι ἀπήντα δὲ καὶ αὐτὸς τοῖς 

αὐτοῖς πρὸς ἐχείνας" ἀνέγνω γὰρ ἁπάσας. 

-.--- - τον.» - ----.-Ὅττο---- Π“ἐἔ ὃ ὃὃὋὃὋὃἪἝἪὁἝἪὁἝὁὦὁ . 

416. Μήδεα) τὰ αἰδοῖα ἐξεῖλον, 48.«. Θέειον)] θεῖον. 481. Θειιώσῳ] πως 

καπγίσας τῷ θείῳ χαθάρω τὸ δῶμα, ὅ00. Αἰνύμεναι) ἐπ πιλομξανίμ 
Ἂν 

--.-.......βϑψ «οοὐυὰ... 

(ΤΟΝ  ζ.) ιο 



ων ανωνονσιφιφοΦιφιωιφιφισισισιοον  Φοοοφοφοιαιφωθοφιθοόι οφοόντοον 

ΥΠΟΘΈΕΈΣΙΣ 

-πνοο--- 

Ερύχιζεια ἀγγέζ{ει τῇ Πηγεόπῃ ᾽Οδυσσέα ἐν θόντα" 

αὶ δὲ οὐ πιστεύει" χειτεθοῦσα δὲ, χαὶ ἰδοῦσα, οὐδ᾽ οὕτω 

πείθεται' μεμφομέγου δὲ Τημεμάχου, δικαιο.ζογ εἴταέ. 

᾽Οδυσσεὺς οὖν χε.ϊεύες γορὸν χαὶ μοιἱπὴν ὡς ἐγ γάμῳ" πα- 

ρασχευάζειν. θηγᾶ δ᾽ ἐν τούτῳ τίθησιν ᾿Οδυσσέὰ κα.1- 

“Ζίῳ καὶ πάσσω, οἷος ἦγ γεώτερος ὧγ' ἀ.1.4᾽ ἔτι ἐχὲέγη 

οοοοοφοούοοσ  ορο: ρςοοο σσΟς σ 9 2252 

ΘΑ ΣΤ  Ἅ, 

ΓΡΗΥΣ δ᾽ εἰς ὑπερῷ" ἀνεδήσατο χαγχαλόωσά, 

δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα᾽ 

Τούνατα δ᾽ ἐῤῥώδαντο, πόδες δ᾽ ὑπεριχταίνοντο" 

Στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ χεφαλῆς χαί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέχος, ὄφρα ἴδηαι 

ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι, τάτ᾽ ἔλδεαι ἥματα πάντα" 

ἦλθ᾽ ᾿Οδυσεὺς, χαὶ οἶχον ἱχάνεται, ὀψέ περ ἐλθών. 

Μνηστῆρας δ᾽ ἔχτεινεν ἀγήνορας » οἵτε οἱ οἶκον 

Κήδεσχον καὶ χτήματ᾽ ἔδον, βιόωντό τε παῖδα. 

ι. Καγχκλύωσα) χαίρουσα, “ελῶσα" 3, ἵπερικταίνοντο) 



νὸν νῶδε οὐ νὼ τὸ “ὦ νὰ νου ιφυθνονΦιφυονουνοσνονονοιουσυσφονουσυφοώνφοθιο 

πο’ Μὲ 
- πᾶν δ οτος 

ἀμφιγγοίᾳ χατέγεται' χαγταῦθα ἡ τοῦ «έγους περιγραφὴ 

εἐἰραιρεῖ τὸ ἀμφέδο.ἶογ" καὶ ἀναστᾶσα, περιγεῖται τῷ ἑαυ 

τῆς ἀγδρέ" παρ᾽ οὗ ἀκούξι πάντα τὰ μετὰ τὴν Τροίαν σὺμ5 

θάντα: χαθευδήσας δὲ ᾽Οδυσσεὺς, καὶ διεγερθεὶς ξωθεν" 

ὁποίζεται σὺν Τηεμάγῳ καὶ τοῖς οἰχέταις, καὶ ἐξέρ- 

ζεται διὰ τῆς πόλεως ὡς “Ἰαέρτιον ἐπὶ τὸν ἀγρόν. 

ποσσροοσσοσοοροφοφοσασοσοςοσασροσοφοσοσοσοοσασορα 

ΟΔΎΥΎΣΣΕΤΙΑΣ. Ψ. 

Ερυκαεὶα τοίνυν ἀγεισιχαίρουσα ποσὶν ἑῤῥωμένοις ἐς τὸ 

ὑπερῷον, ἀγγελοῦσα τῇ δεσποίνῃ τὸν δεσπότην ἐλθόντα" χαὶ 

στᾶσα πρὸς τῇ χεφαλῇ, ἔφη, ἐγείρου, φίλον τέκνον, ἵν᾽ ἴδῃς 

αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς, ἃ ἐκ πολλοῦ ἤδη δι᾿ ἐφέσεως ἔχεις" ἔνδον 

ὀδυσσεὺς ὁ σὸς φίλτατος πόσις, εἰκοστῷ ἤδη ἔτει ἀπογο- 

στήσας, πάντας τε ἀπολτείνας τοὺς ἀλαζόνας μνηστῆρας, 
τοὺς τὸν ἑαυτοῦ καταναλίσχοντας οἶχον, καὶ τὸν δὸγἐβεης-- 

(ρίζοντας παῖδα. 

---- 

ὑπὶρ δύναμιν ἱχνοῦντο; ἐκινοῦντο" ἢ χατ' ἄλλους ὑπέτρερον. 
; 

10 



χῆδι τ ΦΣ ΟΜΠΡῸΟΥ 

ΤΆν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

Μαῖα φίλη, μάφγην σε θεοὶ θέσαν᾽ οἵτε δύνανται 

ἄφρονα ποιῆσαι, καὶ ἐπίφρονά περ μάλ᾽ ἐόντα, 

Καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέδησαν" 

Οἵ σέ περ ἔδλαψαν' πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα, 

Τίπτε με λωξεύεις, πολυπενθέα θυμὸν ἔχουσαν, 

Ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα καὶ ἐξ ὕπνου μ᾽ ἀνεγείρεις 

ἡδέος, ὅς μ᾿ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας ; 

Οὐ γάρ πω τοιόνδε χατέδραθον, ἐξ οὐ ᾿Οδυσσεὺς 

Ἴργχετ᾽ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὖκ ὀνομαστήν. 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν χαταάδηθι, καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε. 

τὶ γάρ τίς μ᾽ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασιν, 

Ταῦτ᾽ ἰλθοῦσ᾽ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρεν, 

Τῷ χε τάχα στυγεοῶ; μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι 

Αὗτις ἔσω μέγαρον" σὲ δὲ τοῦτό γ8 γῆρας ὀνήσει. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τοοφὸς Εὐρύκλεια" 

Οὔτι σε λωβεύω, τέκνον φίλον" ἀλλ᾽ ἔτυμόν τοι 

Ζιλθ᾽ ᾿Οδυσεὺς, καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω, 

ὁ ξεῖνος" τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισιν. 

τηλέμαχγος δ᾽ ἄρα μιν πάλαι ἤδεεν ἔνδον ἐόντα, 

᾿Αλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸς ἔκευϑεν, 

ὄφρ᾽ ἀνδρῶν τίσαιτο βίην ὑπερηνορεύντων, 

ἧς ἔφαθ᾽""ἡ δὲ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα 

Γρηὶ περιπλέχϑη, ἐλεφάρων δ᾽ ἀπὸ δάκρυον ἦχεν" 

Καί μιν φωνήσασ᾽, ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Εὶ δ᾽ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἔνισπε, 
Εἰ ἐτεὸν δὴ οἶχον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις, 

ὅπως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκεν, 

Μοῦνος ἐὼν, οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον. 

τὸν δ' αὖτε προσέειπε φίλῃ τρογὸς Εὐρύκλεια: 

10 

18 

40 

30 



ΟΩΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ. τή9 

Πυνελότη δὲ πρὸς ταῦτα' Μαῖα φίλη, τί ποθ᾽ οὕτω σβ 

αἱ θεοὶ ἐποίησαν ἄφρονα ; οἱ δύνανται πάντα, ἄφρυνά τὸ 
ε 

ποιῆσαι τὴν καὶ πάνυ φρόνιμον ὄντα, καὲ εἰς φρόνησιν αὖθις 

ἐπαναγαγεῖν φρενὸς ἐχπεσόντα, ὅταν ἐθέλωσιν᾽ οὗτοι ἄρα 

χαί σε νῦν δοχοῦσί μοι βλάψαι, καίπερ σώφρονα τὸν ἅπαντ’ 

αἰῶνα διατελέσασαν" τί γάρ μοι τοιαῦτα παραπαίουσα ἐνοχ- 

λεῖς, καὶ ταῦτα βαρέως ἀθυμοῦσαν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν, ἐξ 

ὕπνου ἡδέος με διῦπνίσασα ; οὔπω γὰρ μέμνημαι τοιοῦτόν 

Ὑ᾽ ἐπικαθεσθέντα τοῖς ἐμοῖς βλεφάροις) ἐξ ὅτου ᾿Οδυσσεὺς 

ᾧχετο, τὴν χακόπολιν πόλιν ἐκείνην ὀψόμενος" ἀλλ᾽ ἄπελθε, 

τὴν ταχίστην ἐκχ ποδῶν γενομένη πρὸς τὰ δώματα χάτω" 

εἰ γὰρ ἑτέρα τις ἦν ἡ ἐν τοσούτοις λήροις μὲ δώπνίσασα, 

οὐκ ἄνευ οἰμωγῆς ἐντεῦθεν ἀπήλλαξε" σοὶ δ᾽ οὖν πρὸς τοῖς 

ἄλλοις καὶ τὸ γῆρας τοῦτ᾽ ἀφίησι. 

Εὐρύκλεια πρὸς ταῦτα' οὐ χλεύη ταῦτ᾽ ἐςὶ πρὸς σὲ, φίλον 

τέκνον γ) οὐδὲ παραληροῦσα,, λέγω τἀληθῆ" μὴ τοῦτο πάθης 

οὺ πρὸς ἐμέ γε᾽ ἀλλὰ. πέπεισο ἐλθεῖν ᾿Οδυσσέα,, καὶ νῦν 

ἔνδον εἶναι, αὐτὸν ἐχεῖνον τὸν ξένον, ὃν πάντες ἡἠτίμησαν 

ἐν τῷ δώματι ἐξυῤρίσαντες" Τηλέμαχός τε πάλαι οἶδεν αὐτὸν 

ἔνδον ὄντα" ἀλλὰ χαλῶς ποιῶν, τὰ τοῦ πατρὸς βουλεύματα 

ἀπεκρύπτετο, ἵνα ῥᾷον δίκην λάξῃ παρὰ τῶν μνηστήρων, 

ταῦτα δ᾽ εἰπούσης αὐτῆς, ἀνεπήδησεν ἡ βασίλισσα σὺν 

χαρᾷ καὶ δάκρυσι πρὸς τὸν λόγον" χαί φησι) φιλτάτη μαῖα, 

ἄγεμοι λέγε τἀχηθὲς ὅ,τι εἴη, εἰ ὄντως ὁδυσσεὺς ἐςὶν ἔνδον 
ἴ 

ὅπως μόνος πολλοῖς ἐχείνοις ἐπέθετο. 
,"») ᾿ Γ κ Ὁ ΒῈῚ ν,»» τὰ ΡΣ ας « 

, Εὐρύκλεια δὲ πρὸς ταῦτα΄ οὔτ᾽ εἰδον αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς, 

..-------------------------.- ------ 
͵ 

᾿ ΡΞ, 

ἐκάχουν, ἔφλαπτόν. ττ. Μάργην] μιαινομιένην, ἔκφρονα. 16 ἡθῳέᾳ 

παρὰ τὸ δέον λέγουσα, ταῦτα, 43, Στυγερῶς] θλιδερῶς. ἡ [ε 

ἈΝ 

- 

ὙΝ 

Ἶ ἐκ- 
᾽ν, 



το ἜΠΣ ΟΜΗΡΟΥ͂ 

Οὐχ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον υἷον ἄκουον 4ο, 
Κτεινομένων" ἡμεῖς δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήχτων, 

᾽ 
» » ἤἥμεθ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ᾽ ἔχον. εὖ ἐμ ἢ , 

᾿ “ ) Ἂ : ᾧν ἃ , Πρίν γ᾽ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο χα ΜἘΒΒ εν, 

Τηλέααγος"" τὸν γάρ ῥα πατὴρ προέηκε χαλέσαι, 

«Ὁ Ὡτ Ἑὗρον ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα μετὰ χταμένοισι νέχυσσιν 

Ἑσταόί᾽, οἱ δέ μιν ἀμφὶ κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες, 

Κείατ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν' ἰδοῦσά χε θυμὸν ἰάνθης. 

Αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον, ὥστε λέοντα, 

Νὺν δ᾽ οἱ μὲν. δὴ πάντες ἐπ᾽ αὐλείησι θύρησιν͵ 

ἀθρόοι: αὐτὰρ ὁ δῶμα θεειοῦται περικαλλὲς, Κρ, 

Πῦρ μέγα χειάμενος" σὲ δέ με προέηχε καλέσσαι, 

ἀλλ᾽ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐυφροσύνης ἐπιξῆτον 

ἀμφοτέρω φίλον ἦτορ, ἐπεὶ χακὰ πολλὰ πέποσθο, 
Νὺν δ᾽ ἤδη τόδε μαχρὸν ἐξλδωρ ἐχτετέλεσταν 

ἴγλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ χαὶ σὲ 55, 
Καὶ παῖδ᾽ ἐν μεγάροισι, κακῶς δ᾽ οἵπερ μιν ἔρεζον 

μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτίσχτο ᾧ ἐνὶ οἴχῳ. ; ν 
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

Μαῖα φίλη, μήπω μέγ' ἐπεύχεο καγχαλύωσα. 

Οἶσθα γὰρ, ὥς χ᾽’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη. ύρ. 
Πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεχόμεσθα: 
Ἀλλ᾽ οὐχ ἔσθ᾽ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις" 
ἀλλά τις ἀθανάτων κτεῖνε μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 

ἵδριν ἀγασαάμενος θυμαλγέα χαὶ χαχὰ ἔργα. 
Οὔτινα γὰρ τίεσχον ἐπιχθονίων ἀν θρώπων, 65, 
Οὐ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσηλὸν, ὅτις. σφέας εἰσαφίκοιτο. 
Τῷ δι᾿ ἀτασθαλίας ἔπαθον χαχόν᾽" αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 
ὥλεσε τηλοῦ νόστον ᾿Αχαιΐδος, ὥλετο. δ᾽ αὐτός: 

᾿ Τὴν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα φίλη τρορὸς Εὐρύηλιια: 



δι ΣΥΒΎΊ ΚΑῚ τῦτ 

οὔτε παρ ἄλλων τυγχάνω μεμαθηκυῖα" στεναγμοῦ δὲ καὶ 

θορύδου πολλῶν τινῶν χτεινομένων ἡσθόμιην συμμίκτου" ἡ- 

μεῖς δ᾽ ἐν τῷ ἐνδοτάτῳ τῶν θαλάμων ἀσφαλῶς καθείρχϑη- 

μὲν καταπτήσσουσαι" εἶτα Τηλεμάχου με κατὰ χέλευσιν 

χχλέσαντος τοῦ πατρὸς) χατελθοῦσα, εὗρον ᾽Οδυσσέα ἐν 

τοῖς ἀνηρημένοις ἑστῶτα᾽ οἱ δὲ ἀχλεπάλληλοι κατάχεινται 

ἐπικεχυμένοι χατὰ τοῦ ἐδάφους" ἄδιστα δ᾽ ἂν καὶ αὐτὴ διε- 

τέθης ἰδοῦσσ αὐτὸν, ὡς λέοντα, αἵματι χαὶ λύθρῳ πολλῷ πε- 

φυρμένον" νῦν δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν κεῖνται ἄλλοι ἐπ᾽ ἄλλων ὑπὸ 

τῇ αἰθούσῃ" ὁ δὲ πῦρ ἀνχκαύσας » θειοῦται τὸ δῶμα 7 χελεύ- 

σας μὲ εἰπεῖν σοι χχτελθεῖν ὡς αὐτόν. ἀνάστα τοίνυν μὴη- 

χέτι πρὸς μιηδὲν ἐνδοιάζουσα, ἵν᾽ ἐκ πολχῶν, ὧν ἀμφότεροί 

ἐστε πεπονθότες χαχῶν, μετ᾽ ἀλλήλων νῦν γενόμενοι) συ- 

γευφραίνησθε" ἤδη γὰρ πάνθ᾽ ἡμῖν κατὰ θυμὸν τέλος ἔχει" 

ὅ,τε γχαρ Οδυσσεὺς ἦχε ζῶν, ὑμᾶς το ζῶντας εὑρὼν, περιε- 

γένετο τῶν υνηστήρων , δίκην λαθὼν παρὰ πάντων ἀξίαν. 

Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα. Μαῖα φίλην μήπω τόδε χαίρον- 

σα πίστευ:" οἶσθα ἡὰρ καὶ πᾶσι μὲν τοῖς οἰκείοις ἥδις᾽ ἂν 

ὀδυσσέα φανέντα, μάλιστα δὲ ἐμοί τε ναὶ Τηλεμάχῳ" ὃς 

μόνος ἡμῖν ἐστι γεγονώς" ἀλλ᾽ οὖκ ἔσθ᾽ ὅπως ταῦϑ' οὕτως 

ἔχειν πιστεύω" θεῶν δέτις ὀργισθεὶς ἐχείνοις τῷ μηδένα τῶν 

ξένων τιμᾶν, οὔτε χρητὸν, οὔτε φαῦλον, εἴτις πόθ᾽ ὡς αὖ- 

τοὺς ἔτυχεν ἀφιγμένος, ἐπὶ τούτοις κακῶς καχοὺς αὐτούς 

ἐστιν ἀπολωλεχώς" ὁ δὲ ὀδυσσεὺς, οἴμοι! πόῤῥω που τῆς 

ἐλχλάδος οὐκ οἶδ᾽ ὁπηδήποτ᾽ ἀπόλωλε. 

Εὐρύκλεια πρὸς ταῦτα’ τέκνον ἐμὸν, τίνα τοῦτον εἴρη- 

ρον, ρος δυο μερῶν ρ,........ὕὕ..οὃςς΄ςὦ
ς,...... 

ἐς - 
Ε κῶς πιπλικγμέναι, πεφοδισμέναι. 46. Κραταίπεδον] τὸ λιϑύστρωτον ἔδαφαζς 

Κιιάμενις) χαύσα:, ἀνάψας. 55. Πέποοξε) πεπόνθατε. ἢ πεπόν ᾿ 

κιπῆς. δ. ᾿λγασσόμενος μἰσήσας, δ, ἐπὶ μφταχαὶ εἰς 
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τέκνον ἐμὸν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων’ "9 

ἢ πόσιν, ἔνδον ἐόντα παρ᾽ ἐσχάρη οὔποτ᾽ ἔφησθα 
Οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθαι: θυμὸς δέ τοι αἰὲν ὥπιστης » 

ἀλλ᾽ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω, 

Οὐλὴν, τὴν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευχῷ ὀδόντι" 

Τὴν ἀπονίζουσα φρασάμιην᾽ ἔθελον δέ σοι αὐτῇ 5 

Εἰπέμεν" ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάσταχα χερσὶν. 

Οὐκ ἔα εἰπέμεναι" πολυϊδρείησι νόοιο, 

ἀλλ᾽ ἔπευ' αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς, 

Αἴ κέν σ' ἐξαπάφω, κτεῖναί μ᾽ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ" 

τὴν δ' ἠμείθετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια" 80, 

Μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων 

Δήνεα εἴρυσθαι, μάλα περ πολυΐδριν ἐοῦσαν, 

ἀλλ᾽ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ᾽ ἐμὸν, ὄφ,α ἴδωμαν 

Ανδρας μνηστῆρας τεθνηύτας, ἠδ᾽ ὃς ἔπεφνεν. 

ὡς φαμένη κατέφαιν᾽ ὑπερώϊχ᾽ πολλὰ δέ οἱ χῆρ 85. 

ὥρμαιν᾽, ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι, 

ἢ παρστᾶσα κύσειε χάρη, καὶ χεῖρε λαξοῦσα. 

ἡ δ᾽ ἱπεὶ εἰσῆλθεν, χαὶ ὑπέρθη λάϊνον οὐδὸν, 

ἔχετ᾽ ἔπειτ᾽ ᾽οδυσῆος ἐναντίον ἐν πυρὸς αὐγῇ, 

Τοίγου τοῦ ἑτέρου" ὁ δ᾽ ἄρα πρὸς χίονα μαχρὴν 90. 

ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος, εἴ τί μιν εἴποι. 

ἐφθύμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν. 

Ἡ δ᾽ ἄνεω δὴν ἦστο, τάφος δὲ οἱ ἦτορ ἵκανεν" 

ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν, 
ἄλλοτε δ᾽ ἀγνώσασχε, χαχὰ γροὶ εἴλατ᾽ ἔχοντα, 995: 

Τηλέμαχος δ᾽ ἐνένιπτεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

Μῆτερ ἐμὴ δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν. ἔχουσα, ᾿" 

ἀιμέθον αὐτῆς περὶ ἑαυτῆς αγνϑήκην ποιρῦμαι, ἐφ’ ἦν 



ΟΔΥΣΞΈΕΣΑΣ Ψ. ι83 

᾿ ’ Α 

κας λόγον, μιηχέτι ἐλεύσεσθαι Οδυσσέα, ὃς ἔνδον ἤδη ἐστὶ 

Σ πῷ ἐσγάον- δῷ ἄρα καὶ λίαν ὃ ἢ 
παρὰ τῇ ἐσχάρα; ὕσπιστος αρὰ ν δυσπειθής τις 

΄ "- 
» ᾿ Φ -" - 

σύγε μοι δοκεῖς πεφυχέναι' ἐγὼ γὰρ καὶ σημεῖον ἐκεῖνα. ἐρῶ" 
«ΩΝ ᾽ “ἡ ν ᾽ - 

οἶσθα σύγε τὴν οὐλὴν, ἣν ὁ σῦς ποτ αὐτὸν ἤλασεν ἐν τῷ, 
Η͂ - ΝΥ , - 

Παρνασῷ" ταύτην δὴ χθὲς ἐν τῷ νίπτοιν τοὺς πόδας αὐτῶ. 

ἴ με ΓΕ. δ “" - ὃ ων ᾿ 

εἶδον γνοῦσα" καί σοι ὡρμημένην ἐζοιπεῖν ιεκώλυσεν, ἐπι- 

Ούσας μοι ἐκεῖνος τὸ στόμα, ὡς τὰ κάκιστα βυσσοδομεύων 
φ! 

᾿ 
μ. 

υνηστῆρσιν' ἀλλὰ σπεῦσον ἤδη ἀπαντᾶν ὡς αὐτόν" ἐγὼ 

δ᾽ Ν Ἀ, ἢ ᾿ Ν ᾽ »"Ν δόξ Ὁ 

ἂν χαὶ συνθοίμην πρὸς σὲ» εἰ τοιοῦτο τῷ ὁοζω ἕφαπα- 

τᾶν, θανάτῳ ζημιωθῆναι. ν 

Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα" Μαΐα φίλη) θεῶν μέν σε βου- 

λεύματα χαλεπὸν ἐς᾽ εἰδέναι, καίτοι πολύπειρον ἤη οὖσαν" 

ἀλλ᾽ ὅμως ἴωμεν ὡς Τηλέμαχον, ἵν᾽ ἴδωμεν τοὺς μνηςῆρας, 

χαὶ ὅςτις εἴη ὁ τοσοῦτον ἀπειφζγασμένος φόνον’ ταῦτα δὴ εἰ- 

ποῦσα, κατήει , πολλὰ ἀναχυχλοῦσα ἐν νῷ περὶ τῶν παρύν- 

των) πότερον πόῤῥωθεν. πειράσεται λόγοις τοῦ φίλου ἀνδρὸς, 

ἢ περιχυθεῖσα, καταφιλήσει εὐθὺς τήντο χεφαλὴν. χαὶ τὰς 

χεῖρας" ὡς οὖν παρείη ἐχαθέσθη παρὰ τῇ ἑστίᾳ πρὸς τὸ ἐκ 

τοῦ πυρὸς φῶς ἀπέναντι ᾽Οδυσσέως" ὁ δὲ αὖ καθήμενος πρὸς 

τῷ κίονι κάτω βλέπων, ἀνέμενεν ἐχείνην λόγου ἄρξασθαι 

πρὸς αὐτὸν ἅν ἰδοῦσαν" ἡ δὲ ὁρῶσα προσεχτιχῶς, ἔσθ᾽ οἵς͵ 

μὲν ἀνεχάλυπτεν. ἀπεικάζουσα, οἷς δὲ τῷ πάνυ χαχῶς ἐςάλ- 

δ ) “ ᾿ ΄ 

θαι, διέφευγε᾽ καὶ διεγίνεθ᾽ οὕτως ἐπ’ ἀμφότερα. ταλαντευοτ 

᾿ ᾿ 

μένη τὴν γνώμην. 

τηλέμαχος δὲ ταῦθ’ ὁρῶν, ἐνέπεσεν αὐτῇ ῥαγδαιότερος, 

μῆτερ» λέγων, ἐμὴ δύσμιητερ, τί ποθ᾽ οὕτως ἰσγυρογνω- 

πῶσα;, ἀπολεσθήσομαι. 83. Δήνεα θουλάς. 93. ἀνεω] ἄφωνος. --- 

ϑαῦμα. 94. ἐνωπιδίως] περιεργοτέρῳ τῷ ὀφθαλμῷ προσέβαλλεν αὖ ὃ: 

Σνίνιπτεν) ἐπετίμα, "97: δύσμητερ} ἰσγυρόγνωμον, κοϑ, τίϑηπεν] ἐκή 



ιδή ΤῊΣ ὉΜΉΡΟΥ 

λ ᾽ Τίφϑ᾽ οὕτω πατρὸς νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ᾿ οὐτὸν 

ἐχομένη μύθοισιν ἀνείρεαι, οὐδὲ μεταλλᾷς; 

Οὐ μέν κ᾽ ἄλλη γ᾽ ὧδε γονὴ τετληότι θυμῷ 1οο 

ἀνδρὸς ἀφεσταίη, ὅς οἱ καχὰ πολλὰ μογήσας 

ἔλθοι ἐειχοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν" ν 

Σοὶ δ᾽ αἰεὶ χραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων ἱΠηνελόπεια" 
Τέκνον ἐμὸν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν" τοῦ 

Οὐδέ τι προσψᾷσθαν δύναμαι ἔπος, οὐδ᾽ ἐρέεσθαι 
Οὐδ᾽ εἷς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον" εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ 

ἔστ᾽ ᾽οδυσεὺς, καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἣ μάλα νῶϊ 

Τνωσόμεθ᾽ ἀλλήλων καὶ λώϊον" ἔστι γὰο ἡμῖν 

Σήμαθ᾽, ἃ δὴ χαὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ᾽ ἄλλων. χτὸ 

ὡς φάτο’ μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾽Οδὺσ σεὺς, 

Αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Τηλέμαχ᾽, ἤτοι μητέρ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν ἔχσον. 

Πειράζειν ἐμέθεν" τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον. 

Νῦν δ᾽ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροΐ εἵματα εἴ μαι, κι 

τούνεχ᾽ ἀτιμάζει με, καὶ οὔπω φησὶ τὸν εἶναι. 

ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ, ὅπως ὄγ᾽ ἄριστα γένηται. 

Καὶ γάρ τίς θ᾽ ἕνα φῶτα καταχτείνας ἐνὶ δήμῳ, 

Ὧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὑπίσσω, 

Φεύγει, πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν" [80 

ἡμεῖ; δ᾽ ἔριν πύληος ἀπέχταμεν, οἱ μέγ᾽ ἄριστοι 
Κούρων εἰν ἰθάκη" τάδε σε φράζεσθαι ἄνωγα. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον οὔδα' 

Αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσαι, πάτερ φίλε: σὴν γὰρ ἀρίστην 
Μῆτιν ἐπ᾿ ἀνθρώπους φάσ᾽ ἔλμεναι, οὐδέ κε τίς τοὶ 

Αλλος ἀνὴρ ἐρίσεις καταθνητῶν ἀνθρώπων. ' 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐμμεμαῶτες ἅμ᾽ ἐψόμεθ᾽, οὐ δέ τί φῇ, 
ἀλκῆς ὃ ἐνήσεσθαι, ὅσῃ δύναμίξ γε πάρεστιν 



ΟΛΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ.: ει 

" ΄ »Ν,.. - 

μοῦσα φυλάττη, ἀλλ᾽ οὗ προσιοῦσ ; ἀνερωτὰς ἕκαστα, ὅπως. 

ἔχοι ; τίς γὰρ τῶν ἁπασῶν οὕτω τλαίη τοῦ ἀνδρὸς ἀποσχέ- 
᾽ ἧω φ Ν 

σθαι, εἰκοστῷ νοστήσαντι ἔτει; σοὶ δ᾽ ἄρ᾽ καρδία. σιδή: 

ρειος πέφυχε,, καὶ λίθου γε αὐτοῦ πολλῷ σχληροτέρα, 

Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα" τέκνον ἐμὸν, νῦν μὲν ἐ χπέπληγσ. " 

μαι ὅλως, καὶ οὔτ᾽ ἂν ἐρέσθαι; οὔτε βλέπειν ἐναντίον δυναί- 

μην" ἀλλ᾽ εἰ ἀχηθῶς οὗτός ἐστιν ὀδυσσεὺς, ἔσθ᾽ ἡμῖν χ᾽ ἕτερα 

 Ψ , τ , ͵ » " 

γνωρίσματα μυςικώτερα, οἷς μάλιςα γνοίημεν ἂν ἀλλήλους. 
ΓᾺ 2 ᾿ 

ἐκ δὴ τούτων ὑπεμειδίασεν ὠδυσσεὺς, χαὶ στραφεὶς 
͵ » " Ψ 

πρὺς Τηλέμαχον ,) ἔφη" τὴν μὲν μητέρα ἔα με ὧδε διαγι- 

νώσχειν' αὐτίκα γὰρ πεισθήσεται" νῦν δὲ κακῆς ὄψεως, ὡς 

ἔοικεν, δίκην δίδωμι, μήποτ᾽ εἶναι δυνατὸν αὐτῆς οἰομιένης 

τοιαῦτα φλαῦρα τὸν ᾿Οδυσσέα αὐτὸν ἀμιφιέννυσθαι" ἡμεῖς ὃ 
δὲ νῦν βουλευώμεθα περὶ τῶν λοιπῶν, ὅπως ἄρισθ᾽ ἡυἱῖν 

΄ » να ἜΝ , - “ δύ 

πάντα ἔσται χαὶ γὰρ ἕνα τινὰ εἴτις χτείνειε τῶν τηῦ δήμου, 

οὐχέτ᾽ αὐτῷ ἐν τῇ πόλει ἐστὶ βιωτὸν , εἰ μὴ πολλῆς εὐπορεῖ 

βοηθείας, ἀλλὰ φεύγειν αὐτὸν ἀνάγχη , χτήματάτε καὶ πα- 

- 
Ν 

τρίδα χαταλιπόντα' ἡμεῖς δὲ τοιούτους καὶ τοσούτους τὰ 

πρῶτα τῆς πόλεως ἔχοντας ἀποχτείναντες ,) τί ποιῶμεν; 

τοῦτο δὲ χρὴ βουλεύσασθαι. 
7 »". -" "ἃ 

Τηλέμαχος δὲ πρὸς ταῦτα" σὸν καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν εἰδέναι, ὦ 

, Ν'΄ 2Ρρἤ. 2 0 , , ν "ἡ λλῷ τῶ 

πάτερ, τοῦ πάντας ἀνϑρώπους σοφίᾳ χαὶ φρονήσει πολλῷ τῳ 

, ᾿ ᾿- 
" 

μέτρῳ ὑπερελάσαντος". πλεῖστος γὰρ λόγος διὰ πάντων ῥεῖ 

᾿ -" κ Ὦ δέ τ “ “- Ἔ , , 

τῶν στομάτων μεηθένα, εἰναι τῶν θγητῶν βουλῇ καὶ γνώμῃ 

᾿ . - 9ς 

σου χρείττω γεγενημένον" ἡμεῖς δ᾽ ἑψόμεθα,, ὡς εἰκὸς, πρα- 

ϑυμίαν καὶ ῥώμην, ὅσηγε πέφυκεν, συνεισφέροντες. 

χται, 119. λοσσητῆρε; ὀπίσσω) (ουθοὶ ἔπειτα μετὰ τὴν φόνον. τλο; 



ὙΠ ΤῊΣ ΟΜπροῦ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾽Οδυσσεὺς" 

Τοιγὰρ ἐγὼν ἐοέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 130 

Πρῶτα μὲν ἄρ λούσασθε, καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας, 

Δμωὰς δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι: 

Αὐτὰρ θεῖος ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 

ἡμῖν ἡγείσθω φιλοπαίγμονος ὀρχηθμοῖο, 
ἧς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι, ἐκτὸς ἀκούων, ι38 

ἢ ἀν᾽ ὁδὸν στείχων, ἢ οἱ περιναιετάουσιν" 

Μὴ πρόσθε χλέος εὐρὺ φόνου χατὰ ἄστυ γένηται 

ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ᾽ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω 
ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον' ἔνθα δ᾽ ἔπειτα 5 

Φρασσόμεθ᾽, ὅττι χε κόρδος ᾽Ολύμπιος ἐγγυχλίξῃ. 1ή0 

ἃς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντο, 

Πρῶτα μὲν οὖν λούσαντο, χαὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας" 

ὄτλισθεν δὲ γυναῖχες" ὁ δ᾽ εἴλετο θεῖος ἀοιδός 

Φόρμιγγκα γλαφυοὴν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσεν 

"Μολπῆς τε γλυχερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, τ45 

Τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν 

ἀνδρῶν παιζόντων, καλλιζώνων τε γυναιχῶν. 

ὧν: δέ τις εἴπεσχε, δόμων ἔκτοσθεν ἀχούων᾽ 

" μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν" 

Σχετλίη, οὐδ᾽ ἔτλη πόσιος οὗ χουριδίοιο ιῦο 

Ἑἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερὲς, ἕως ἵχοιτο. 

ὡς ἄρα τις εἴπεσχε' τὰ δ᾽ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο; 

Αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 

Ἑῤρυνόμη ταμίη λοῦσεν, χαὶ γρῖσεν ἐλαίῳ" 

ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα" 

Αὐτὰρ χὰχ χεφαλῆς χεῦέν πολὺ κάλλος ᾿Αθή 

Μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν χαὶ πάσσονα' κὰδ δὲ μά 

Οὔλας ἦχε κόμας, ὑχκινθίνῳ ἄνϑε: ϑϑὼ τ σψς. 



ΟΔΥΣΣΒΊΙΑᾺΑΣ Υ. 15 

᾿ ἢ - “ “ Ἂν 

Ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα" οὐχοῦν, ὅ μοι δοχεῖ μάλισθ᾽ 

“Ξπ . δ ἐν οντ' Ζ ᾿ " 

ἡμῖν ἄοισθ᾽ ἕξειν, ἐκεῖνό ἐςι,) πρῶτον μὲν λουσαμένους ἡμᾶς, 
ἡ τ ι ᾧ -ἴ Λ 

ἀμφιέσασθα! χιτῶνας χαλοὺς ταὐτὰ δὲ καὶ τὰς θεραπαίνας 

, ἀῳ 
ε « ων 19 

πάσας χελεῦςσαι ἔπειτα καὶ Φήμιον, τὴν ἑαυτοῦ ἀναχρουό- 
ς { Ῥ 

εν ὧ .« “᾿ Υ 

μένον φόρμιγγα» ἐξάρχειν ἡμῖν τοῦ γορον, ὥστ᾽ εἴτις. ἔξω- 

θεν τῶν γειτόνων γ ἢ τῶν παριόντων ἀχούσειεν, οἰηθῆναι 
ς '"Ἔι ΓΞ , ὡν 

γάμων γίγνεσθαι ἔνδον περὶ δὲ τοῦ φόνου τῶν μνηστήρων 

δὲ ᾽ δ Δ ἜΑΡ. Ὰ Εν ᾿ Ν Ὡ. 1 ὰ Η2 

μηδὲν εἰς τὴν πόλιν ἐκφῆναι πρότερον, πρὶν ἢ ἡμᾶς ἔξω 

- ᾿ , ν Σ ᾿ 5 , ᾿ ν νυ Ὁ 

γενέσθαι κατὰ τὸν ἀγρόν᾽ ἔνθα Οουλευσόμεθα καὶ περὶ τῶν 

λοιπῶν τοῦθ᾽, ὅπερ ὁ Ζεὺς ἡμῖν ἂν διὸφ, 

ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος ἀχούσαντες, ἐλούσαντο' εἶτ᾽ 

αὐτοὶ μὲν χιτῶνας καθαροὺς ἠμφιέσαντο" αἱ δὲ γυναῖχες, 

ἐσθῆτας τῶν ἀμοργίδων περιῤῥεούσας" Φήϊειος δὲ λαβὼν τὴν 

φύρμιγγα, ἦσε μέλος ἐναρμόνιον χαὶ ἐπαγωγὸν πρὸς μολπὴν 

χαὶ χορόν' καὶ ἦν ἄρ᾽ ὁρᾶν, χαὶ ἀκούειν τὸ μέγα δῶμα τουτὶ 

τοῖς τῶν χορευόντων ἀνδρῶν τε χαὶ γυναικῶν ποσὶν, οἷον φο- 

ναχιζόμενόν τε χαὶ χυματούμενον' ὥσθ᾽ ὁ ἀχούων ἔξωθεν, 

ἔφη, ἧπού γε τὴν πολύμνηστίν τις ἔγημε Πηνελόπην" δὲι- 

λαία, οὐκέθ᾽ ὑπέμεινε τὴν περικαλλὴ ταύτην οἰχίαν οἰκεῖν, 

μέχρις ἂν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐπανέλθῃ. 

Ταῦτα μὲν ἔλεγε; μὴ εἰδὼς τἀληθές" τὰ δὲ πρὸς ἄλλον 

υχοπὸν διεπράττετο. ἵϊ δὲ Ἑρμιόνη, λούσασα Ὀδυσσέα, 

χαὶ χρίσασα ἐλαίῳ, ἐνέδυσεν αὐτὸν φάρει καλῷ καὶ χιτῶνι" 

καὶ ἡ θενὰ ἐπέχει ἐπὶ τῆς χεφαλῆς ἄνωθεν χάλλος ἄφθονον, 

ὥστε μείζω χαὶ πάσσω πολλῷ τοῖς πᾶσιν ὁρᾶσθαι, τήν τ 

κόμην οὔλην χαθημένον ἐπὶ τῶν ὥμων,, ὑακινθίνῳ ὁμοίαν 

μἀιναῖκες] ἐνέδυσαν δὲ τὰς γυναῖχας λαμπρᾷ περιδολῷ, τότ. Εἴρυ 

χάξαν. τὅ7. Κάδδε, .ν ἧκε] καθῆκε, δέ, τότ, ἀτέραμνον! φκλν; 



γϑδὰ ἸῊΣ ὉΜΗΡΟῚ ᾽ 

Ὡς δ΄ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ 
ἴδρις » ὃν ἥραιστος δέδαεν χχὶ Παλλὰς ἀβθήνη ιῦο 
Τέχνην πᾶντοίην; χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει 
ὡς μὲν τῷ περίχενε χάριν χεφαλῇ τε χαὶ ὦμοις, 
ἐκ δ᾽ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὅμοιος" 
ἂψ δ᾽ αὖτι; κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη 
ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε" τ16ὅ 
Δχιμονίη, περὶ σοίγε γυναικῶν θηλυτεράων «- 

Κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες" 
Οὐ μέν κ' ἄλλη γ᾽ ὧδε γυνὴ τετλυότι θυμῷ 
ἀνδρὸς ἀφεσταίη, ὃς οἱ χακὰ πολλὰ μογήσας 
ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 170 
ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα χαὶ αὐτὸς 
Λέξομαι" ἦ γὰρ τῆγε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 
Λαιμόνι᾽, οὔτ᾽ αὖτ᾽ ἄρ τι μεγαλίζομαι, οὔτ᾽ ἀθερίζω, 
Οὔτε λίην ἄγαμαι" μάλα δ᾽ εὖ οἵδ᾽ οἷης ἔησθα, 172 
Ἐς ἰθάχης ἐπὶ γχὺς ἰὼν δολιχηρέτμοιο. 

ἀλλ᾽ ἄγε οἱ στόρεσον πυχινὸν λέχος, Εὐρύκλεια, 

Ἐχτὸς ἐὐσταϑέος θαλάμον, τόν ῥ᾽ αὐτὸς ἐποίει' 

ἔνθα οἱ ἐχθεῖσχι πυχινὸν λέχος, ἐμβάλετ᾽ εὐνὴν, 

Κώεα καὶ χλαίνας χαὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. 180 
ἧ; ἄρ᾽ ἔφη πόσιος πειρωμένη" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

ὀχϑήσας ἄλοχον προσεφώνες, χέδγ᾽ εἰδυῖαν" "κ χὸν προσεφώνέξ, 
1) γύναι, ἣ αάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες" 
τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆχε λέχος; χαλεπὸν δέ χεν εἴη 
Καὶ μάλ᾽ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν, 185 
Ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρη" “ΝᾺ 

λϑερίζω! ἀφροντιστῶ, ἐχρίπτω, ἀπὶ μεταφερᾶς τῶν ἀδίρων, εἴτ᾽. 



ὈΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ, 1 

ἄνθει, καὶ χρυσαυγίζουσαν, ὥσπερ ἄργυρος χρυσῷ ἐπικε» 

χρισμένος ὑπὸ χρυσοχύου ; παρ᾽ ᾿Αθηνᾶς τε χαὶ ἡφαίστου, 

ὥςε παντοῖα καὶ ποικίλα ἐργάζεσθαι, εὑραμένου τὴν τέχνην" 

οὕτω δὴ τῆς θεοῦ ἐπιχεούσης αὐτῷ τὴν χάριν ἐπίτε τῆς 

χεφαλῆς καὶ τῶν ὥμων , ἐξῆλθεν ἐκ τῆς ἀσαμίνθου ὅμοιος 

τοῖς θεοῖς: καὶ ἐπαγελθὼν, ἐχαθέσθη, ὅθεν ἀνεστήκει ἐνώπιον 

τῆς γυναικός" «ἔνθα ἤρξατο λόγου τοιοῦδε. Δαιμονία,, τί ποθ᾽ 

οὕτως οἱ θεοὶ ἐποίησαν τὴν χαρδίαν σὴν σιδηρᾶν, καὶ πασῶν 

ἐῶν γυναιχῶν σχληροτέραν ; τίς γὰο ἂν τοσοῦτον ἀπόοχοιτο 

ἀνδρὸς πολλὰ πεπονθότος, καὶ εἰχοστῷ ἔτει εἰς τὴν φίλην 

ἀφιγμένου πατρίδα; ἀλλ᾽ ἄγε οὐγ᾽, ὦ Μαῖχ, στρῶσόν μοι 

καθεύδειν" ἐπειδὴ ἥδε ἄκαμπτος ὅλως ἐστί. 

Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα οὐχ ὑξρίζουδα, ὦ θαυμάσιε 

δύγξ, ὅςτις ποτ᾽ εἶ, οὔτ᾽ ὀλιγωροῦσα, τοιαύτη δοκῶ σοι εἶναι" 

ἀλλὰ μήτ᾽ αὖ λίαν ἄγαμαι,, ταῦτ᾽ ἀκούουσα παρὰ σοῦ" ὁρῶ 

μὲν γάρ σϑ τοιοῦτον ὄντα , οἷος ἧσθα, ὅτ᾽ ἐπέξης τῆς νεὼς 

ἐπὶ Τροίαν ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοιμι πω πεποιθέναι ὀφθαλμοῖς. 

ἀλλ᾽ ἄγε σὺ, ὦ Εὐρύκλεια, ἐξένεγχε αὐτῷ τὴν χλίνην ἐκτὸς 

χοῦ θαλάμου, ἣν οὑμὸς ἀνήρ ποτε κατεσκεύασε, κώδιά τα 

καὶ χλαίνας ἐπίξαλε καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. 

Οὕτως οὖν ἡ Πηνελόπη ἀπεπειρᾶτο τοῦ ᾽Οδυσσέως" ὁ δὲ 

δυσχεράνας, τί ποθ᾽ οὕτως, ἔφη, χαλεπούς μοι καὶ ἀπίξους 

ἔτι προφέρεις λόγους " “τίς γὰρ ἂν τοὐμὸν λέχος μεταθείη, 

εἰ καὶ μάλ᾽ εἰδείη, εἰ μή τις τῶν θεῶν χατελθὼν ἀποσπά- 

σειεν ; ἀνδρῶν γὰῤ οὐκ ἄν τις, οὐδ᾽ ἂν τῶν ἐῤῥωμενεστάτων 

-... .Ὃτ----τ“ σση;Ἰἷ; ω{πἠ5-ῦ.-ς΄ἡ ..-ς-ς  -------ὋἝἐἝ 

ἀχύρων, ἐῶν ἐχριτστωμένων ἐν τῷ λυχμίζεσθαι, 17. ἐχθεῖσαι στήσασαι, 
"ἐμβάλετε ἐπ᾿ αὐτοῦ τὴν εὐνὴν, τὸ στρῶμα" πεῖραν δὲ τοῦ μυστίχοῦ λαξιῖν,κ δὶ 

᾿ βουλομένη, προσποιεῖται μετακιγεῖν τὴν κλίνην; ἣν αὐτὸς ὀδυσοιὺςχατασκὴ 4 

Ὁ 



το ἸῊῸΣ νοῦ 

ἀνδρῶν δ᾽ οὗ χέν τις ζωὸς βροτὸς; οὐδὲ μάλ᾽ ἠθῶν, 

ῥεῖα μετοχλίσσειεν" ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυχται 

Ἐν λέχει ἀσκητῷ" τὸ δ᾽ ἐγὼ κάμον, οὐδέ τις ἄλλος. 

Θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρχεος ἐντὸς, τ90 

ἀχμηνὸς, θχλέθων᾽ πάχετος δ᾽ ἦν ἡὕτε κίων. 

τῷ δ᾽ ἐγὼ ἀμφιδαλὼν, θάλαμον δέμον, ὄφρ᾽ ἐτέλεδσα 

πυχνῆσιν χιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα" 

κολλητὰς δ᾽ ἐπέθηκα θύρας, πυκινῶς ἀραρυίας. 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης" τοῦ 

Κορμὸν δ᾽ ἐκ ῥίζης προταμὼν, ἀμφέξεσα χαλῷ 

εὖ χαὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴϑυνα, 

Ἡρμῖν᾽ ἀσκήσας" τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ. 

ἐπ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ᾽ ἐτέλεσσά, 

Δαιδάλλων χρυσῷ τε χαὶ ἀργύρ
ῳ, ἠδ᾽ ἐλέφαντι" ΔοΟ 

ἐχ δ᾽ ἐτάνυσσα ἱμάντα βοὺς; φοίνικι φαεινόν, 

Οὔτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσχομαι' οὐδέ τι οἶδα, 

Ἐΐ μοι ἔτ᾽ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἠέ τις ἤδη 

ἀνδρῶν ἄλλοσε θῆκεν ταμὼν ὕπο πυθμέν᾽ ἐλαίης. 

δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα χχὶ φίλον ἥ
τορ, λοῦ 

ἅ οἱ ἔμπεδα. πέφραδ᾽ ᾿οδυσσεύς" 

᾿ ὃ ΄ εἰ ν δὲ Ἢ 

ὺς ὄράμεν, ἀμφ! δὲ χειρας 

ὡς φάτο" τῆς 

“κατ᾽ ἀναγνούστς7 Ὁ 
Σήματ ἀναῚ ὑστ() 

͵ δ κεν τὸ 

Δαχρύσασα ἔπειτ ι 
γΑ δος ἴξω ΄ “» » δ». ων ᾿ 

δειρῇ βάλλ ᾽οδυσῆι», χαρὴ ὁ ἕχυσ, ἠδὲ προσηύδα" 

Μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σχύζευ" ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα 
ϑ»ν 

ΡΝ 

ἀνθρώπων πέπνοσο" θεοὶ δ᾽ ὥπαζον ὀϊζὺν, 

Οἱ νῶϊν ἀγάσαντο παρ ἀλλήλοισι μένοντε 

ἤζθης ταρπῆναι χαὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι. 

ὑφ ππἷ οὐρ
α 

τοῖ. ᾿Αχο 

Δ4ἴὸὺ 

σα; πάλαι ποτὲ, προσηλώχει. τ8 8. Μετοχλίσσειε] ἀναμοχλεύσειεν. 

μολῷ ἀκμὴν ἔχον ϑῷλενν. «95. Ἀμβιθαλὸην δέον) περυρύσαξι Φρεδε. 

ψῦσα, τοῦ. ἐκ ῥίζης} πύτερον ἀνωτέρω τῆς ῥίζης: ὧστε δἧὶ τοῦ “χάτάλει- 

ΠΡΗΝ ἐπεστηρίχϑσι τὰν κλίνην, ἢ ἀπ’ αὐτῶς τῆς ἐπιφβνείας τῆς ἦν δ:
 

, 
᾿ 



ΟΔΥΣΣΕΤΑΣ Γν; ιθι 

τ Ψ, , ΄ ΞΕ ΠῚ ᾿ ὦ Ἅ, ἀλλοτέ πὴ τοῦτο μεταμογλεύσειεν ; ἀρχρύτως ὑπ ἐμοῦ 
, Ν Ν μ"" κατασχευαόθέν» “φημεῖον δέ μον ἐνὸ εἰς χόθαι. ποὸς σὲ τοῦτ᾽ 

, 

ΞΟ ᾽ γ), ολδρ᾽ ὁ λ , , 
ἐστί: ἐλαίχ γάῤ τις ἦν ἐν αὐλῇ εὐϑαλῆς),, τὸ πόνος Ἀΐονος" 

΄ 2 δ ἦ ΄ ταύτην τοίχῳ πρῶτον περιθαλὼν, ἐπῳχοδομησα θάλαμον, 
» ᾽ Ἧ ε τέγος τ᾽ ἄνωθεν ἐπερέψας, καὶ θύρας ἐπιθείς. εἶθ᾽ οὕτω τοὺς Πὴ ρέψας,) φΦ 

ὧν , " Η͂ 
τοῦ φυτοῦ πεοιθλὼν ἀκρέμονας, ἀπέτεμιον χαὶ τὸν χορμὸν 
ΠῚ Ψ ΄ δ ᾿ “ «Ὁ ὐεκλιυ ὦ ἢ νυ τὶ 
αὐτοῦ οὐ μάλα πολὺ ἀνωτέρω γτῆς ῥίζης" Ἔπειτ ἀποζέσας 

΄ πρὸς στάθμην, καὶ τοὺς πόδας πουΐσας, καὶ; πολλαχῇ. δια: 
᾿ [ 2 ᾿ , Ὁ -Ὁ τρήσας τερέτοῳ, ἐπήρεισα τὸ λέχος ἐπὶ τοῦ πυῆμιένος; χρυσῷ, 

3... 2 - 3,3. ε τ 

ΠΘΡῚΝ ποιχίλας λευκῷ" εἶθ τα ἐπε: 
“- ῬΑΩΝ ᾽ “" 

τάνυτα βύρς κ 97. ἐγικῆν᾽ τοῦτ᾽ οὖν σὸ!: πλῷ ἐμοῦ, ω 
- 

ν “- μ ᾿ “Ὁ ᾽ 
σημεῖον" ἀλλ᾽ αὐκ οἶδ᾽ εἰ ἐπὶ τῆς ῥίζης ἐκείν ς Ἵ ἐστιν 

ἐκεῖνο ἐρηρεισμένον, ἢ ἀποσπάσας τις σετέθηχεν ἄλλῃ., 

Τούτων δ᾽ οὕτως εἰρημένων, παρελύήήη τάτε γόγατα χαὶ 
Ἂν: ε ν ; , »δ - ᾿ »- , ΄ τὸ ἧτορ ἡ γυνὴ, ἀρθέντων ἤδη τῶν ἀμφιβόλων, καὶ δάκρυχ 

καταλείδουσα, περιεγύθη αὐτῷ, πεοιφύσα ταῖς γερσὶ παν- 

ταχόλεν, τήν τὸ κεφαλὴν χαὶ τὰς γε ρας χαταφιλοῦσα, χαὶ 

λέγουσα" μυήμοι μνητικάχει, ὦ ὀγυάσεῦ" οὺ γὰρ ἡάντων 
»"" τ . 

προύχων φρονήσει, οἷσθ᾽ ὅπως οἱ θεοὶ φθονήσαντες ἡμῖν τοῦ 
ὰ ᾽ " ᾿ ΤῊ “- μετ᾽ ἀλλήλων ἔν τε τῇ νεότητι συνη θῆναι, καὶ ἐν γήρᾳ συνα- 

δ ἃ Ἄς τ ψς αν τσ ασον Ἰνπὶς δ, 
ποτεμῶν τὸν Κόρμον, ἐφέλύπισε πρὸ; τὴν τῇς χλίνη; κατασχενήν,; ,ἡμιοὶ δοχεῖ 
τὸ πρῶτον ἄμεινον ὡς ἐχ τῶν ΓΝ πομιένων. το8. Ἐρμῖν» πίδα τῆς κλίνης 

εἰς πρόσωπον Ἑρμοῦ" οὗτος γὰρ τ τέτταρα χαλὰ εὑρὼν τοῖς τὰς ας γγρόμ- 

ματα, μουσυκῆνς παλαίστραν, καὶ γεωμετρίαν, τ τράγωνος ἐπλρέττε τὸ παρ᾽ 
αὐτῶν, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς γυμνασίοις". διὰ δὲ τὸ εἶναι. αὐτὸν κρλὀγοιρὰ 

γξειρῷ-. 

πομπὸν, εἵλοντο ἔχειν, αὐτὸν ἐν θαλάμας χαὶ φύλακα τοῦ ὕπγου, τούς τε γα 
πόδας τῶν χλινῶν εἰ; τὴν ἐχείνου ἀσκῆσαι πρόσο 

δ 
ψυ, ἐπϑν ἀλεξητῆρ' ἔχοντι 

τὰ μὲν δείματα μὴ φοβοῖντο, ἡδονὴν δὲ ἐχ - τῶν 
᾿ς Πυθμένα τὸν χορῶν. ἐχ τοῦτο ὅα ἐῶ ᾧ 

δοά. Πυθ. ὃ κορμὸν ἐχ τ ἡτο. ἄτα ὑῆλον, ὅτι ἐπὶ τοῦ καξαλεί ΜΝ ὃς 

τοῦ γορμοῦ σὺν τῇ ῥίζῃ τὸ λέχος πέπηητο, 209. Σκύζο9] ὀργίζου: 3.1 
(ΤΟΜ, ς.) τι 

“τος 
γ»- 



τδα ῬΈΣ Ὁ ΜἘΠΡῸΟΥ 

Αὐτὰρ μιὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα, 
Οὕνεκά σ᾽ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ᾽ ἀγάπησα, 
Αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν κι 
Ἐῤῥίγει, μήτις με βροτῶν ἀπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν 

Ἑλθών: πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν. 

Οὐδέ χεν ἀργείη ἐλένη, Διὸς ἐχγεγαυῖα, 

ἀνδρὶ παρ᾽ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι χαὶ εὐνῇ, 
Εἰ ἤδη, δ μιν αὖτις ἐρήϊοι υἷες ἀχαιῶν 310 
ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔμελλον. 
Τὴν δ᾽ ἥτοι ῥέξαι θεὸς ὥρορεν ἔργον ἀεικές" 

Τὴν δ᾽ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ 

Δυγρὴν, ἐξ ἧς πρῶτα χαὶ ἡμέας ἵκετο πένθος. 
Γ 
» 

ἫἜ "ν ν᾽ Ν ΙΝ " 
Νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἤδη σήματ᾽ ἀριφραδέα χατέλεξας αλὸ 

ἀλλ᾽ οἷοι, σύ τ ἐγώ τε, καὶ ἀμφίπολος μία μούνη, 

λχτορὶς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο χιούσῃ, 

ἢ νῶϊν εἴρυτο θύρας πυχινοῦ θαλάμοιο, 

Πείθεις δή μευ θυμὸν, ἀπηνέα περ μάλ᾽ ἐόντα, “30 

Ὡς φάτο" τῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ἵμερον ὧρσε γύοιο 

Κλαῖε δ᾽ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κέδν᾽ εἰδυῖαν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχοιένοισι φανήη, 

ὧντε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

Ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ χαὶ χύματι πηγῷ' α38 

Παῦροι δ᾽ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἠπειρόνδε 

Νυηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροὶ τέτροφεν ἅλμη" 
ἀοσπάσιοι δ’ ἐπέξαν γαίης, κακότητα φυγόντες" 
ὡς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσορυώσῃ" 

Δειρῆς δ᾽ οὔπω πάμπαν ἀφίετο πήγεε λευχώ. 
Καί νύ κ᾽ δυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος Πὼ 

Εἰ μὴ ἄο᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις ἀθήνης 

ΞΞ τήο ὃ- Ἕ 

ΕΝ ΦΝ 
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νκπαύδασθαι, πολλὰ τῶν χαχῶ) δον 
οὖν μοι ὁ ὀργίζου, ὅτι μιά σε ἄ. ἰδοῦσα περιεπτυξάμην" δέης 

ν᾿ 
--. 
χρ ἄει με ὑπέτρεχε, μήτις ποοσιὼν ποθέν γι, φεναχίση 
- , ὰ ἢ τῷ λόγῳ’ πολλοὶ γὰρ πολλὰ ἐπ ἜΡΟΝ ἰδίᾳ πρὸς βλάδην 

τοῖς ἄλλοις βουλεύονται" οὐδὲ γὰρ ᾿λένη αὐτὴ ἡ θυγάτηρ 
- ᾿ὔ΄ ἊΨ τοῦ Διὸς ἀλλοδαπῷ ἀνδοί ποτε συνεγένετ ἂν, εἰ μὴ τοῖς 

ν ᾿ . ὦ 7 ἐχείνου παρήγετο λόγαι:"- ἐφ᾽ οἷς οἱ ἕΐλληνες ἐπιστρατέύσαν- 

Τ 

ἐξς, ἐπὰ αὐήγαγον αὐτὴν οἴκαδε βία" χινηθεῖσα γὰρ ὑπὸ τῆς 
» ᾿ Ἄ “Ὁ -» , Ϊ Ἵ τ τὸ - θεοῦ ποὸς τὸ ἀτοπώτατον τοΐ τὸ ἔξγον, οὐχ οἷχτε ἦν προϊδεῖν 

3 :ἢ »- " 

"Ὁ τὴν ἀπὸ τῆς αἷἱο σγρᾶς πράξε εὡως ταύτης αὐτῇ χὰ ὶ ἡμῖν ἐσομένην 
χαχότητα" γῦν δ᾽ οὖν, ἐπεὶ σαφῶ ἐ μοι χατεῖπας πάντα τὰ τοῦ 
λέχους Ἰνωρίτματα, ὃ πλὴν ἡ ἡμῶν χαὶ τῆς ἀμφ φιπόλου, ἣν 
ἦχον ἄγουτα παρὰ τοῦ πὰ τρὺς, χαὶ ἢ μόνη τὴν τοῦ θαλά- 

᾿ αὶ μου ἐμπεπίστευτο φυλακὴν, οὐδεὶς ἄλλος οἶδε, πέπεισμαι 
“ -- ΄ ἣν τ . 

σαφῶς περὶ σοῦ, χαίτοι δύσπιςος οὖσα, μὴ ἄλλον εἶναι, ἃ 
δ: ἔτ τας ἀνία “ ᾿ , τοῦτὴν αὐτὸν τὸν ἐμὸν φίλτατον ᾽Οδυσσέα. 

» ἰ “ ᾽ " - Ταῦτα δ᾽ εἰποῦσα, μοὶ μὲν πάθος, μεμιγμένον δὲ χαρᾷ 
1 τοῦ ᾽Οδυσσέως ἐνὴχ χε ψυχῇ , ὥστ᾽ οὐχ᾽ εἷς τε ἦν ἐπισχεῖν 

ν ΄ ἐπὶ τοιαύτῃ γυναιχὶ μὴ ἜΝ καθάπερ γὰρ νεὼς ναυχ- 
γησάσης πὴ Ποσειδῶνος ὀςγῇ, τῶν ἐπιθχτῶν ἄνω χαὶ κάτω 
φ:ρομένων τοῖς τῶν κυμάτων διαύλοις, εἴ τινες σωθεῖεν αὐ- 

“ : τύσσον- ἈΝ ᾽ δ χὴν ΠΟ ΟΣ ᾿ , 
τῶν, περιπτύσσονται ἀτπασίως τὴν χέρσον". οὕτω Πηνελό- 

᾿᾿ »ϑς τ ἈΝ εἶς, - 9 "» ᾽ "Ὁ πὴ περιφυσὰ ταις γχεραι Οδυσσεῖ, οὐκ ἐδύνατο αὐτοῦ ἀπο- 
σχέσθαι" χαὶ δὴ χαὶ εἰς ὑποφαινομιένην ὧν ἐπωδύρχυνθ᾽ ἡ ᾿ 

"8- 

ράν ἀμφότεροι, ἀλλήλοις συμπεφυχότες, εἰ μὴ ἀθηνᾷ ἐπέ- 
᾿ΕΝ ΩΝ ςὐραρουνε,.  ΤΉΞ ἀ0ὺ. 

ὀργίζου, τ. δον ο ἐν ΩΣ Ἰφ ᾧ τον πάρ. ὦ ἀπατύ σξιεν. 10. 

ς χαὶ τλ. οὕτω ᾿ ξὐοδοῖτ᾽ ἄν ὁ γοῦς. α3.. Θυμιαρέα.} ἀρέσχουσαγ τῇ ψυχῇ, εὐάρεστον. 
κ 



ἀδά ΤΗΣ ΟΜΉΡΟΤ 

Ὡς » ᾿ ᾿ " Ὶ ᾿ - ὡ Νύχτα μὲν ἐν περάτη δολιχὴν σχέθεν, ἐῶ δ᾽ αὖτο 
ὅ,.» ,“ 4" ἄἐπὲκ ἂν τ " . 
Ῥύσατ᾽ ἐπ᾿ ὠκεανῷ χρυσόθρονον, οὐδ᾽ ἔα ἵππους 

Ζεύγνυσἢ᾽" ὠχκύποδας; φάος ἀνθρώποισι φέροντας ΡΥ 
᾿; Ἔοῳ ἴ Ρ (] 

΄ ᾿ , ᾽ ἢ 5, αὐ “- ἉΜ Λάμπον χαὶ Φχῤθονθ᾽, οἵτ᾽ Πῶ πῶλοι ἄγουσιν. 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἣν ἄλογον προσέφη πολύμητις ὀδυσσεύς 
μὲ ΄ ΄ ᾽ δὰ 
ὦ γύναι, οὗ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρχτ᾽ ἀέθλων 

ἤλθομεν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται, 

Πολλὸς χαὶ χαλεπὸς, τὸν ἐμὲ γοὴ πάντα τελέσσαι. «40 

ὴς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο 
Ἀ 7 ΚΦ Ὸ κι 

ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέξην δόμον ἀϊδος εἴσω, 
Νόστον ἑταίροισιν διζήμενος, ἠδ᾽ ἐλοὶ αὐτῷ. Ρ ῬΕΥΘῸ. ἱ ὶ 

Κλ ν αι ἃν Κ ᾿ "ἃ » Ὁ ΑΝ Ε Ν 

ἀλλ᾽ ἔρχευ, λέκτρον δ᾽ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη 
ἵπνῳ ὕπο γλυχερῷ τχρπώμεθα χοιμηθέντε, 4 

᾿ ᾽ τ ΄ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειτι περίφρων Πηνελόπεια" 

Εὐνὴ μὲν δὴ σοίΐίγε τύτ᾽ ἔσται, ὁππότε θυλῷ 
Ϊ ) ὑὸν, 

Σῷ ἐθέλης" ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν “ἱκέσθαι 

Οἷκον ἐνχτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐφράσθης, καί τοι θεὸς ἔμδαλε θυμῷ 300 
ν᾽ ν» Ὶ » ἀΥΐ Ν »,»νν “. 

Εἴπ᾽ ἄγε μοι τὸν ἄεβλον' ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω, 

μεναι οὔτι χέρειον. ͵ 
, 

, 
[3 

Πεύσομαι" αὐτίκα δ᾽ ἐστὶ δαή 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειξόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

Δαιμονίη, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὖ μὲ μάλ᾽ ὀτρύνουσα χελεύεις αιμονίη; ρ᾽ αὖ μὲ μ. ρύνουσα κελεύεις 
" ὌΝ, » Εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι, οὐδ᾽ ἐπιχεύσω. 205 

) ἢ ἀ4“[διο χ 
Οὐ μέν τοι θυμὸς χεχαρήσεται" οὐδὲ γὰο αὐτὸς 

Χαίρω" ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε᾽ ἄνωγεν 
Υ- - ᾿ ,ὔ » » »“ Ϊ᾽ ᾿ 

Ἑλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ᾽ εὐῆρες ἐρετμὸν, 
ν ᾿ δ. “ὦ ἣν » 

Εἰσόκε τοὺς ἀρίκωμαι, οἵ οὐχ ἴσασι θάλασσαν 
ΞΕΙΣ Ν : » 

ἀνέρες, οὐδὲ θ᾽ ἅλεσαι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν" 270 
᾿} 

Οὐδ’ ἄρα τοίγ᾽ ἴσασι νέας φοινιλοπαρζους 
δος Ν Η "Ἂς 

Οὐδ εὐήρς ἐρετμὰ, τάτε πτερὰ νηυτὶ πέλονται. 

Σῆμα δέ μοι τόδ᾽ ἔειπεν ἀριφραδὲς, οὐδέ σε χε; 
᾿ς Ἶ ͵ ὁππότε χὲν δή μοι ξζυμθλήμενος ἄλλος ὁδίτ 

»ᾷ ιν ὩΣ μὰ λα ὁ ῃ " φήᾳ ἀ)ηρηλοιγὸν ἔχειν ἀγὰ φαιδίμῳ ὥμῳ, 



ΘΟΛΑΥΣΣΈΕΊΙΔΣΙ Ψ. τοῦ 

6γε τήν τε Νύκτα ἀτρεμῆσαι, ἐν ᾧ βήματι ἐτυχὲν οὐσὰ ἐπὲ 

τοῦ ὁρίζοντος, καὶ τὴν χρυσόθρόνον ὙΠΟ ἐπὶ τοῦ ὠκεανοῦ, 

χωλύσχσα τοὺς ἵππους τόν τε Αύυπὸν χαὶ Φαέθωνα χεύξα- 

σθαι: καὶ τότε δὴ Οδυσσεύς φῆσι πρὸς Πηνελόπην, ἴσθι, ὦ 

γύναι, πολύν μοι ἕτι ἐσόμενον ἀγῶνα χαὶ πόνον" χαΐμοι ταῦϑ' 

ἡ Τειρεσίου ψυχὴ προεῖπεν, ἡνίκ᾽ ἐν ἅδου καταδὰς ἐχρησά- 

μὴν αὐτῷ περὶ νότου ἐμαυτοῦ τε καὶ τῶν ἑταίρων" ἀλλ᾽ ἱτέον 

νῦν ὑμῖν ἐς τὴν εὐνὴν χαθευδήσοντες ἥδιστα, 

Πηνελόπη δὲ ποὸς ταῦτ᾽ ἡ μὲν εὐνὴ, ὦ φίλτατε Ὄδυο- 
“ Ξ. ᾿ - ἴω 

σεὖ, ἐπειδὴ ἅπαξ οἱ θεοὶ δοῖέν σοι ἐς φίλην ἀποσωθῆναι πα- 

΄ὖἦ ς , " 4 εν δι γειαν ΣΥΝ. , ᾿ 

τριὰα, ἑτοίμη σὸν ἔσται αὐ τιχα μάλα" ἀλλα σύγ᾽ εἰποῖς ἂν 

, " [2 ᾿ ΕΥ ε ᾿" "“ 4 ᾿ « . ,, 

νῦν, ὅςτις σοι ἀγὼν ὑπόλοιπος ἔτι εἰῇ.,) ἐπε! οἱ θεοὶ σαφές σοι 
ἘΝ ᾿ ν κ᾿ ψῳ “Ὰ - τ 

τοῦτο ἐποίησαν" ὃ γὰρ μετὰ ταῦτα. ἀνάγκη μαθεῖν, τι ὧγ 

΄ , ᾿ δ. -- 

κωλύοι με συμφερόντως χαὶ προειδέναι. 

ὁδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα" τίποτέ μ᾽, ὦ βελτίστη; ταῦτα 
ἣν - 5» -- ΕΣ ν , Ὁ 

παροτρύνεις ἐκφῆναι; ἐρῶ μέντοι σοὶ’ “τὶ γὰρ χαὶ πάθοι τις, 

᾿ “" “5. . ἢ τῶν 

ὁπότε φίλος τις ὧν βιάζοιτο; ἀλλ᾽ αὐτή τε εὖ οἷδ᾽ ὅτι λυπη- 

, " ᾽ “ «Ν᾿; Ψ» ᾿ 

θήσῃ ἐπὶ τούτοις, κἀγὼ οὐχ ἡδέως διέξειμι: ἐπὶ πολλοὺς 

ν ᾿ " , 

γὰρ ἀνθρώπους ὁ θεὸς χελεύει με ἀπελθεῖν, κώπην φέροντα 

ν ὦ ι " ἀ ἡ ΄ 

ἐν χερσὶν 2 μέχρις ἂν ἐπὶ τούτου; ἀφίκωμαι, οἱ οὔτε θάλασ- 

μή “ ὡ Ψ΄ ν ΡΙ αὐ " 

σὰν ἴσασιν, οὔτε σἴτα ἐσθίουσιν ἁληλισμένα, οὔτε ναῦς ,οὐ- 

ΟΑ͂ΞΒΕ -" ν ᾿ φ“ εν « ρ- τ 

τεκχώπας, ταῦτα δὴ τὰ τῶν νεῶν διαγινώσχηυσι πτερὰ ὅ,τι 

ν ν " δὲ “ Ἐν Ὡ .- ων Υ ᾿ 

εἰ σήμειον ὁὲ τοῦ ταὐτὰ με διαγνῶναι ἐχεῖνο μοι εἶπεν ὁ 

, ᾿" , φΠΟΝ ἧς, 
θεὸς, ὁπότ᾽ ἀνήρ τις χαθ᾽ ὁδὸν πλανωμένῳ ἐκεῖ συμδαλῶν, 

ΟΕ ΧΝ . , τ Α «ὦ ὍΣ ὁ ᾽ , » ΦΘ 

φήσειε πτύον με φέρειν ἐπ᾿ ὥμων, ἐκεῖ μις δεῖ ςάντ᾽ ἐμπῆξαι 

--»-»»οοοοὦἅρυουου στ πΠπΠΡὄΡὔὄΠΡΡΡΡτΡρΕΡρΡΕΡΡοροΌ Τ ο«-ῆ-“ο“ῆ΄Πρ..... 

τιηγῷ: μεγάλφ' ὅπερ ἄλλ. ἢ τρόφι χαὶ τόορόὲν εἴρτχεν, “43. ἕν περάτε} 

φᾳρὸς τῷ περᾶτι ουσαν᾽ περατη γὰρ “Ὁ πρὸς τῷ ὀρίζοντι τελευταῖον ᾿ξ» 

χ,4. δύτατο) κατέσχε, ἀῦτ, Εἴπ᾽ ἄγεμο.} ὅγε εἰπέμιοι' πριθύοτερ 



160 ΤΗΣ Ο ΜΗΡΟΥ͂ ᾿ 

Καὶ τότε μ᾽ ἐν γαίῃ πήξαντ᾽, ἐχέλευεν ἐρετμὸν,᾿ . 
Ἐρξανθ᾽ ἱερὰ χαλὰ Ποσειδάωνι ἄναχτι, 
Ἀρνειὸν, ταῦρον τε, συῶν τ᾽ ἐπιό ἥτορα κάπρον, 
Οἴκαδ᾽ ἀποστείγ εἰν" ἔρδειν θ᾽ ἱερὰς ἑκοτόμξας 
Αϑανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐοὺν ἔχουσιν, ᾿.80. 
Πᾶσι μάλ’ ἑξείης" θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ 
ἀύχηγρὸς μήλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς χ' μ8 πέφνῃ 
Ρήρα᾽ ὕπο λιπαρῷ ἀργμένον' ἀνιφὶ δὲ λαοὶ 
ὄλξιοι ἔσσονται: τϊο μοι φάτο πᾶντα τελέϊοθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια: αϑβ0. 
Εἰμὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ. τελέουσιν ἄρειον," 
λπωρή τοι ἔπειτα χαχῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι. 
ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ Ἑὐρυνόμη τε, ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν 
ἐσθῆτος μαλακῆς, δαΐδων ὕπο λαμπομενάων. : ἢ0. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσων πυχινὸν λέχος ἐγκονέδυσαι, 
Γρηύς μὲν χείλυσα. πάλιν οἶκόνδε βεξέκεν 
Ἰοῖσιν δ᾽ Εὐρυνόμη θαλαμιηπόλος ἡγεμόνευεν 
Ἐρχομένοισι λέχοσδε, δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα 
Ις θάλαμον δ' ἀγαγοῦσα. πάλι) κίεν" οἱ μὲν ἔπειτα͵ 205 
ἀσπάσιοι λέχτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵχοντο. 
Αὐτὰρ Τηλέμαχος χαὶ βουκόλος, ἠδὲ συδώτης 
Παῦσαν ἄρ᾽ ὀρχηθμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναῖχας" 
Αὐτοὶ δ᾽ εὐνάζοντο χατὰ μέγαρα σχιόεντα, 

Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταοπήτην ἐρατεινῆς, 300, 
Τερπέσθην μύθοισι, πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντε' 
Ἡ μὲν ὅσ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖχ γυναιχῶν, 
ἀνδεῶν μνηστήρων ἐσορῶσ᾽ ἀΐδιγλον ὅμιλον, 
οὗ ἕθεν εἴνεχα πολλὰ, βύας καὶ ἴφια μῆλα, 
Ἐσφαζον' πολλὸς δὲ πίθων ᾿ἠφύσπσετο οἶνος. 305 
Αὐτὰρ ὁ Διογενὴ ὀδυσεὺς, ὅσα κήδε ἔθηχεν 
᾿Ανθρώποις, ὅσα τ᾽ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησεν, 
Πάντ, ἔλεγ᾽- ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐτέρπετ᾽ ἀχούουο᾽, οὐδέ, οἱ ὕπνι 
Πίπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάρος καταλέξαι ἅπαντα 
ἤρξατο δ᾽, ὡς πρῶτον Κίχονας δάμασ᾽- αὐτὰρ 



ΟΔΥΣΣΕῚΑ Σ' Ψ. τ65 

τὴν κώπην τῇ γῇ; καὶ θύσαι ἀμνὸν, χαὶ ταῦοσν ; καὶ σῦν 

Ποσειδῶνι" εἶτ᾽ ἐπανήχοντα οἴχαδε, θύσαι τοῖς ἀθανάτοις 

ἅπασιν ἑξῆς ἑκατόμξας" θάνατον δὲ ἐχ θαλάσσης “πρὸ, βα- 

θὺ γῆρας ἡσύχως μοι ἔσεσθαι ἐν εὐθηνίᾳ τῶν ὑπηκόων. Ταῦ- 

τά μοι ἀνεῖλεν ἐκεῖνος; ἐπειδὴ βούλει μαθεῖν. 

Πηνελόπη δὲ πρὸς ταῦτα᾽ ἐπειδὴ τοίνυν οἱ θεοὶ εὔδαι- 

μόν σοι ἐπαγγέλλονται γῆρας, ἐλπὶς ἡμῖν πάντων τῶν χα- 

χῶν λήθην ἔσφσθαι. 

Τέως μὲν οὖν οὗτοι τοιαῦτα δι μόρα μυὸς πρὸ ς ἀλλήλους, 

Εὐρυνόμη καὶ Εὐρύκλεια παρεσχεύαζον αὐτοῖς τὴν εὐνὴν ὡς 

γάλιστα μαλαχήν'" ὡς δὲ χαλῶς αὐτοῖς εἶχεν, ἡ μὲν Εὐρύ- 

κλεια ἀπήει, ἔνθ᾽ ἔθος αὐτὴ ἦν χαθευδήσουσα" ἡ δὲ Εὐρυνό- 

μὴ δᾷδας φέρουσα ἐν χερσὶν, ἡγεῖτ᾽ αὐτοῖς πρὸς τὸν θάλα- 

μον" εἶτ᾽ ἐξελθούσης, χατεχλίθησαν ἐχεῖνοι, ὥσπερ νόμος 

αὐτοῖς πάλαι ἦν’ ὁμοίως δὲ χαὶ Τηλέμαχος σὺν τοῖς ἀμφ᾽ 

αὐτὸν, κήξαντες καὶ αὐτοὶ τοῦ χοροῦ, ἐτράποντο εἰς ὕπνον, 

ἕχχοατος χατὰ χώραν. 

᾿οΟδυσσοὺς δὲ καὶ ἡ Πηνελόπη, ἐπειδὴ αὐτοῖς καλῶς φὶ- 

λότητος σχοίη, ἐνησμένιζον διηγούμενοι, ἡ μὲν, ὅδ᾽ αὐτῇ 
συνέθη ἀνασχέσθαι πάσχουσαν ὑπὸ τῶν μνηδτήρων, ὕφ' ὧν 

τοσαῦτα πρόβατάτε καὶ 6όες; καὶ σίτος καὶ οἶνος δὲ αὐτὴν 
χατηνάλωνται" ὁ δὲ ᾽Οδυσσεὺς αὖ διεξήει, ὅσα τέ τίνας χα- 

Ζ , δ᾽ ες χῶς ἦν ποιήσας, ὅσα τε αὐτὸς πεπονθὼς ὑρ᾽ ἑτέρων ἃ ἡδέως 
ἤκουεν αὐτοῦ Πηνελόπη, ὥστ᾽ οὐκ ἦν αὐτῇ εἰς ὕπνον τραπέ- 
σθαι πρὶν εἰς τέλος ἀχοῦσαι πάντα. 

εν -“ “ ἊΞ 5 

ἤοξατο δὲ τοῦ λόγου πρῶτον ἀπὸ τῶν Κικόνων, ὅπως 

ΚΡ -ςὩὰὩὩὰὩὩὩπὀπυδεσ" αὐ ποασι » πῆς το παι υευνντα κὐὐσττσονΟ - 

ὦ 7ῇ. ᾿ ᾿ - τὰ δβοα 22 Ὁ: ἀν ς 

μι. αγ5. Φή:] ἀθηρηλουγὸν ἔχειν ἴδε ταῦτα ἐν ἠῷ Α, στίχ" ζασιτκαὶ ἐξης 

206. Θεσμιὸν) τὸν τῆς συνουσῖας νόμον ἐνταῦθά φησι χἀνταῦῆχ χύεται μά 
πιο ον λοι πλὴν ς : 

χισθ᾽ ἡ δέσις τῆς ἑποποιΐας. 810. Κίχηνας ἐπθογος "τοῦτα καὶ ἄνα 

ἀαίωσις τῶν ἅλον ἐπδὺ κατὰ ῥήτορος, 
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δὴ ΑἹ ῬΤῊΡ Σ ἣν ον ἦιλθ᾽ ἐς Λωτοφάγων. ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν" 
᾽ Ψ ΄ " 8.5 ἡϊδ᾽ ὅσα Κύκλωψ ἐἔρξε, χαὶ ὡς ἀπετίσατο ποινὴν 
’ ΄ “ »"» Σ ἰφθίμων ἑτάρων, οὺς ἤσθιεν, οὐδ᾽ ἐλέαιρεν" 

᾿ » Ἂν τὰς ΘΝ ἐπαεν 
Τ᾽ ὡς Αἴολον ἵχεθ᾽, μὲν Ἡρόφρων ὑπέδεκτο 
Καὶ πέμπ᾽" οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκέσθαι 
δ΄ ᾽ ΄ - ᾿ .Ῥ γ Ὁ Ἠην, ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα θύελλα, 

᾿ : 
Πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φέρεν, μεγάλοι στενάχοντα" 
3 τ᾿ Φ - Η1δ’ ὡς Τηλέπυλον Αχιστρυγονίην ἀφίκανεν, 
Δ “ »». “. . Οἱ νῆάς τ᾽ ὄλεσαν χαὶ ἐθχνήμιδας ἑταίρους 

ΗΧ -" ὃ . δ᾽ 5 ὦ ἡ. 7 " ἰχντας" Θουσσεὺς ὁ οἷος ὑπέχφυγε νηΐ μελαίνῃ": 

Καὶ Κίρχης κατέλεξε δόλον, πολυμηχανίην τε’.. 
Τιδ᾽ ὡς εἰς ᾿Αἴδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα, 
ψυχῇ χρησόμενος Θηδαίου Τειρεσίαο, 

“" ν “ὡὰ ἴδ ᾿ς ΡΝ , Ω , 
Νηὶϊ πολυκληΐδι, χαὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους 

» ᾽ “ μ᾿ " φ αὶ 

Μητέρα θ᾽, ἥμιν ἔτικτε, καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα: 
-Ν’ - ᾽ 

Τ|δ᾽ ὡς Σειοήνων ἀδινάων φθόγγον ἄκουσεν, 

ὥς Θ᾽ ἵχετο Πλαγκτὰς πέτρας, δεινήν τε Χαρυθοιν, 

Σκύλλυν Ὅ᾽, ἣν οὐ πώποτ᾽ ἀκήσίοι ἄνδρες ἀχυξαν" 

Τιδ᾽ ὡς ἡελίοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροῖ᾽ 

Τιδ’ ὡς νῆα θοὴν ἔβαλε ψγλύεντι κεραυνῷ 

Ζεὺς ὑψιδρεμέτης" ἀπὰ δ᾽ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖρον 

Πάντες ὁμῶς, αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ κῆρας ἄλυξεν' 

ὥς θ᾽ ἵχετ᾽ Ὠγυγίην νῆσον Νύμφην τε Καλυψῶ, 

ἢ δή μιν κατόρυχε, λιλαιαμένη πόσιν εἶγαι, 
Ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, καὶ ἔτρεφεν, ἠδὲ ἔφασλεν 
Θήσειν ἀθάνατον "αἱ, ἀγήραον ἤματα πάντα’ 
ἀλλὰ τῷ οὔποτε ὑυμὺν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν 

ἘΔ ὡς ἐς φαίηκας ἀφίκετο γ"πολλὰ μογήσας, 
οἱ δύ μὰν πέρι χῆρι θεὸν ὡς τιμιάσαντο, 
Καὶ πέμιψαν δὺν νηΐ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

Χαλχόν ΤῈ, χρυτόν τε ἅλις, ἐσθῆτά τε δόντες. 
᾿-᾽ - . 4 “ ᾿ “ Τοῦτ ΡΝ δεύτατον εἶπεν ἔπος. ὅτε οἱ γλυχὺς ὕπνος, 

ἃ ᾿Ξ ̓ ὔ Φ ᾽ ΓᾺ Ψ", 

Δυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ. ΔΥ ἘΞ Φ,. 5ὺ ὁ πο νον ιλονν κυ τ 

Ἦ δ' αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλαυχῶπις ἀθήνη; 

3ι8 

3529, 

330, 

3395, 
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" -" “, δ ἔχράτησεν αὐτῶν ἐπιὼν, χαὶ ὅπως ἦλθεν εἰς Λωτοφάγους" 
τάτε χατὰ τὸν Κύχλωπα, ὅσ᾽ ἐκεῖνος ἐποίησε, σὺν οὐδενὶ 
Μ᾿ ξ ν. ῃ φι δ ν Φ , , ομέτῷ χαταφάγων τοὺς ἑτέρους, χαὶ ἥντινα δίχκυν δέδωχεν. 
9», - : “ ΞΡ ΑΝ ἄξιαν τῶν πεπραγμένων" “χαὶ ὅπως εἰς Αἴολον ἐλθὼν, πολ- 
φω Ἢ Ξ- ΠΡ .͵ 

λῆς παρ᾽ αὐτοῦ φιλοφροσύνης ἠξίωται, καὶ ὅπως καλῶς περ.- 

φθεὶς, ἀνηρπάσθη ὑπὸ χειμῶνος σφοδροῦ εἰς τὴν θάλασσαν, 

ὡς μήπω πεπρωμένον αὐτῷ οἴχαδε γενέσθαι" καὶ ὅτως ἐ 
" , »..»}) .“..» . “- ν Φ, Δ νὰ 

τοὺς Λαιστρυγόνας ἀφίκετο, ὑφ᾽ ὧν: τάς τε ναῦς καὶ τοὺς ἐτέ- 
᾽ ὔὔ 4 » " ρους ἀπώλεσεν, αὐτὸς μόνος διαδρὰς σὺν νηΐ καὶ ὅπως τὸν . 

- ’ Ν » ἂν Ὁ {4 ἢ; - 

τῆς Κίρχης ἐξήλεγξε γοητείαν, καὶ εἰς Ἀδὴν κατελθὼν, ἐχρή: 
- “ ’ ,ὕ δι ε , φατο τῇ ψυχῇ Τειρεσίον᾽ ἔνθα τούς ἑτέργυς, ἑώραχε, χαὶ 

ϑ, " - , ΄ :] - 
ἀντίκλειαν. αὐτὴν. τὴν, φίλην μητέρα καὶ ὡς τὰς, Σειρῆνας 

᾿, " Ὁ... ὦ, - “δωω δὰ ἵν ᾽ παραπλεύσας, ἤχουσεν αὐτῶν τῆς φδῇς καὶ ὅπώς. ἐς τὰς 
πλαγχτὰς διεπεραιώθη πέτρας, τήν τε Χάριθδιν χαὶ τὴν 
Σχύλλαν,, ἣν οὐδένες πω παράμειψαν ἀσινῶς" καὶ ὡς πὸς, 

ὡ. τ ͵ - ΤΩ » . “᾿ - 8. Ἔ 2. 

τοῦ Ἡλίου βοῦς χατέσφαξαν. οἱ ἑταῖροῦ; ἀνθ" ὧν χέραυνος 

ἐς τὴν ναῦν ἐνέσκηψεν ὑπὸ τοῦ Διός". ἔνϑ' οἱ μὲν ἀπώλοντο) 
ᾶΪ “ , ι Νν ὃ , , ᾽ ΩΝ ἃ 

ἐν τοῖς κύμασιν) αὐτὸς δὲ διέφυγε μόνος. ἀπονηζάμενος: 

καὶ ὡς ἦλθεν. ἐς τὴν Ὠγυγίαν. παρὰ Καλυψώ" ἢ λαμπρῶς 
β ᾿ ᾽ ἀλλισῖν αὐτὸν ὑποδεξαμένη, ἐχώλυσεν ἀπιέναι, ἀθάνατον αὐτὸν ἐπαγ- 

"αὶ ΖΕ γελλομένη ποιήσειν, ἐφ᾽ ὦ κατὰ νόμον ἀνδρὸς παρ' αὑτῇ 
΄, τ. εὉ Ὲ Ξ διαμένειν ἅπαντα τὸν αἰῶνα" ὁ δὲ, οὐδ᾽ ὡς αὐτῇ πειθόμε- 

Ἄνυ δα ἢ ἶ : τὰ Ἢ ΜΝ γος ἥν καὶ ὡς εἰς Φχίακας περαιωθεὶς, πολλὰ παθὼν χατὰ ΓΌΤΟΣ ᾿ 
θάλατταν, φιλοφροσύνης καὶ τιμῆς, ἴσαγε καὶ θεὸς, παρ 

Ρ' Γ ν ᾿ ΠΝ ΄ 

ἐχείνων ἠξίωται" εἶτα δὲ καὶ πεμφθεὶς νηΐ ἐς φίλην πατρ 

δὰ γαῖαν, χαλκόν τε, χρυσόν τε, χαὶ ἐσθῆτα πολλὴν πὰρ 

’ 

χωρήσας, ἀποχεχοίψνηται, ᾿ 
' ἂς. οἷα τ , “ὦ Ὁ» Ἢ 
{ δ᾽ ἀθηνᾷ αὖθις, ὡς ἅλις αὐτοῖς ὕπνου χαὶ φιλ 
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ΥΨῚ - . ὁππότε δή ῥ' ᾿οδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν. 345 

Ἑὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου, 
“πολ ἃ “ υ ΧΣ ν 

Αὐτίκ᾽ ἀπ᾽ ὠχεανοῦ χρυσόθρηνον ἐϊρίγένειαν 
ο,»3 Ψ. 

ὦρσεν, ιν ἀνθρώποισι φόως φέροι" ὦρτο. ὃ ὀδυσσεὺς 

Εὐγῆς ἐχ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλον; 
ψΨΝ - 

ὦ γύναι, ἤ)η μὲν πολέων χκεκορήμιεθ᾽ ἀέθλων 350 
"4 ᾿ " ᾿ {δ᾽ ᾿ ἃ ΄ , 

ἀμφοτέρω". οὺ μὲν, ἐνθάδ᾽ ἐμὸν. πολυχηδέα νόστον 

Κλαίουσ᾽" αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς, ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι 

Ἰέμενον. πεδάχσχον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης" 

Νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ᾽ εὐνὴν, 

Κτήματα μὲν, τά μοί ἐστι, κομιζέμιεν ἐν, μεγάροισιν 355. 

Μῆλα δ᾽, ἅ: μου μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειραν, ΄ 

Πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσοναι, ἄλλα δ᾽ ἀγαιοὶ 

Δώσουσ᾽, εἰσόχε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπούχους. . 

ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν. ἐγὼ πολυδένδοευν ἀγρὸν ἔπειμι, 
ὀψόμενος πατέρ᾽ ἐσθλὸν, ὅ μοι πυκινῶς ἀχάγητα" 26 

Σοὶ. δὲ, γύναι, τάδ᾽ ἐπιτόλλω πινυτῇ περ' ἐούσῃ" 
) ,ὔ Ἁ ’ τ Ψ'., ὃν, νὰ , 39 7 

Αὐτίχα γὰρ φᾶτις εἰσιν ἄμ. ἠελίῳ ἀνιόντι 

ἀνδρῶν μνηστήρων, οὖς ἔκτανον ἐν “μεγάρονδιν: ρων νη 9 7 » ᾽ ἐν μ. γ Υ͂ 

Εἰς ὑπερῷ, ἀναξᾶξᾳ οὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 

σθαι μηδέ τινα προτιόσσεο, μι} ἐρέειν:, 305. 
Π ᾿ "ὦ ν ῳ ἐδύς ΄, ,΄, 

ἦι ῥὰ καὶ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐδύσατο «τεύχεα καλά: 

ὦρσε δὲ Τηλέμαχον χαὶ βουχόύλον ἠδὲ συβώτην, 
Πάντας δ᾽ ἔντε᾽ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέοθαι. 

Φ 7 ὃς , ἵ ἢ - Οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλχῷ" 
Ὁ»ἭἬἍἭ τ ΄ 3. φφ ., 1 ὥϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ᾽ ἤϊον: ἦρχε δ᾽ ᾿Οδυσσεύς. δ7α 

᾿ ΄ 

ἤδη θεν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα" τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἀγήνη 
ον ΄ 

Νυχτι χατχχρύψασα, θοῶς ἐξῆγε πόληης. 

τ΄“ παν οοοτυ.».... 



ΘΑΥΣΣ Βα ιΣ. {, νι 

ΓῸ ἄτι ν ᾿ “- . “ 
εἶχεν, ἐκίνησε τὴν χρυσόθρονον Ἠὼ, ἀνελθοῦσαν ἀπὸ τοῦ 

Ὠκεανοῦ, ἐνεγχεῖν τὸ φῶς τοῖς ἀνθοώποις" κἀν τούτῳ ἐγερ-. ἐπαμελως 
ν ᾽ δι , " 

θεὶς καὶ ὁ Ὀδυσσεὺς, ἔ ἔφη πρὸς τὴν Πηνελόπην, γύναι, ἤδη 
" 

μὲν πολλῶν ἀμφότεροι καχῶν ἐσμὲν πειραθέντες, σὺ μὲν, 
ν᾿ ᾿ . ΄ Ὁ. - 

τὴν ἐμὴν ἀπουσίαν ὀδυρομένη, ἐγὼ δὲ ἐν πολλοῖς πόνοις τε 

καὶ ἀγῶσι παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν ἄλλων θεῶν κωλυόμενος 

τὴν φίλην ἰδεῖν. πατρόδα᾽ νῦν, δ᾽ ἐπεὶ οὐμεροόρθθῃ ἄμφω 

ἐν τῆδε τῇ εὐνῇ, 'φρογτιστ τέον. ὑμῖν ὃν εἴη τῶγ ἡμετέρων 

χτημάτων, ὅσα μὲν ἂν, σώζωνται, οἴχοι,, φυλάττειν ταῦτα 

ἀσφαλῶς" ἃ δὲ τῶν ὑρεμιμάτων οἱ ἀλαζόνες μνηστῆρες χα- 

τεδαπάνησαν, ἘΥΝῊΝ τ δενῦλιι ἃ μὲν ἐκ λείας χαὶ 

νόμῳ πολέμου, ἃ δὲ. χαὶ τῶν ᾿λλήνων. ἐπιδόντων ἡμῖν 

δωρεάν" ὥστ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων ἐμπιπλάναι αὖθις τὰς ἡμετέρα ον ; μῷ Ἂ ὑἐπὶπ Φ τὰς Ἠμ. Ἢ [ 
ΓΘΑΤΟ ΡΤ ἘΡῸ ν᾿ κακὸ . Τα δεν σοὶ ας Γον 
ἐπαύλεις" οὐκοῦν ἐγὼ μὲν νῦν ἄπειμι εἰς τὸν ἀγρὸν. ὀψόμενος 

δ ἊΝ τ - ν᾿ 7 
τὸν φίλον. πατέρα" ὃς τῷ ἐμῷ πολὺν ἤδη χρόνον χατατήχετοι, 

͵, 5 ν᾿ δ᾽ ἐ " ἿΞ ὲ ΄, “δ « “- } ΑΠΟῚ Ν᾽ 

πόθῳ: σοὶ δ᾽ ἐκεῖνο μελέτω, καίπερ εἰδυῖα σοι τοῦτο φημί" ἔπει" 

δὴ ἅμ’ ἡλίῳ ἀνίσχοντι λόγος πολὺς τοῖς ἐν τῇ πόλει περὶ τῶν 

μνησττήοων γενήσεται; ἀναξᾷσαν εἰς τὸ ὑπερῷον σὺν ταῖ; 
3, “᾿ - - » « ΄ 

ἀμφιπόλοις, αὐτοῦ χαθῆσϑθαι, πᾶσον ἀγοῦσαν ἡσυχίαν, 
ΝΣ Ἂν , - κει 

υήθ᾽ ὁρῶσαν τινα, μήτε πυνθανομένην. 
Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν καὶ τὰ ὅπλα περιθέμενος, ταὐτὰ ἐκέλευσε 
-" ΄ ἌΝ. ἔ. ὰ 

ποιεῖν καὶ Τηλέμαχον χαὶ τοὺς δύο οἰκέτας γενομένου δὲ 
ν΄ δ' “ Ὁ ᾿ ᾿ Ἂ, ᾽ Ν 

τούτου, ἀνοίξαντες τὰς πύλας, ἤνυτον ἅμα ἕῳ ἐπὶ τὸν ἀγρὸν, 

ὀδυσσέως ἡγουμένου" τῆς" δ᾽ ἀθηνᾶς καλυψάσης αὐτοὺς γε 
4 ῃ ὃ " ΥΝ " 0) 2 εν ἩΡῚ φέλῃ ») ἐξῆλθον, διὰ τῆς πόλεως ἀθέατοι ὑπὸ πάντων. 

πππΦπῇ“Φ“ΦἝΞἜΔΦπτπσ  -οὐτὰν-«“΄---ἷ0ἃὡ2«.- τ τ τ πὸ πο οτοτασεουπον τ. 

353. Πεδάεσχον] ἐνεπόδιζον, ἐκώχυον. 354. Πολυήδατον] πολύευχτον, ἐπὶι- 

θυμητήν. 365. Προτιύσσεο] Θλέπε, μήτε διλλένου, 70, ὥϊξαν] ἀνέωξαν 

τὰς θύρσοις, καὶ ἐξῆλθον, 

--πσ “ποῦ »"- 



φύθόθι οἰΦιφοοιφοοςαιφεφιφιφιδιφοθιοόφεϑυφοφόφίθ: διϑεωφαφοφοιφ,ςσφος 

ΧΕΘΟΘΗΣ ΣΙΝ 

ΕΡΜΗΣ χατάγει ἐς ὥδου τὰς τῶν μνηστήρων ψυχές’ 

ἀγαμέμγων δὲ διαιϊέγεται πρὸς “χωλέα, καὶ διξξεισιν 

αὐτῷ τὴν περὲ τὸν. τάφον αὐτοῦ τιμήν" “ἀγαγγωρέζει δὲ 
καὶ ἀϊμριμέδογτα᾽ μεταξὺ τῶν ἀ.1.21ω»" μγηστήρων,, χαὲ 

πυγθάγεται, ὅπως ταῦτα ἔσχε γεῤόμεγα" ᾽Οδυσσεὺς δ᾽ 

δ θὼνγ εἰς τὸν ἀγρὸν, εὑρέσκει τὸν πατέρα ἀπαραμεύθητον" 

ἐπὶ τῇ τοῦ υἱοῦ ἀπωκ είᾳ" τῇ δὲ πρὸς ἀηΐους διαϊέξει 

ἔτι μἱᾶ.1.16» αὔξει τὸ πάθος" χαὶ τῷ ἀγα)γγωῤισμῷ Μέετα- 

θά.1.1ες εἰς ἔσηγ γαράν" ἐγ’ δὲ τούτῳ οἱ ἐν" Ιθάχῃ συ 1ε- 

Θορὶ ολϑϑδοσοοσσσθοροοοδοθοδοϑοοϑοσοοοοοδοιοοῦθα 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ ὦ. 

᾿ 
Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεχαλεῖτο 
νδρῶν μνηστήρων" ἔχε δὲ ῥάδδον μετὰ χερσὶ 

Καλὴν, χρυσείην, τῆτ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει, 
ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε χαὶ ὑπνῴοντας ἐγείρει" 
Τῇ ὁ ἄγε κινήσας" ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο, 
ὡς δ᾽ ὅτε νυχτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο 

ᾳ. Κυλλήνιος] ὁ ἐν Ἀυλληνίῳ ἔξει τῆς ᾿λρκαδίας ἀνατίαξε 
' 



“ατονθυθεθοώῦοιθ ναὐδιφεθεφ
οφεϑοα «διδοδυφοδοφοφοθιοεθ

εδυθοφεοοδιδίῷ 

ἘΟΎ 0. 

-τὥφοοο α:»-- 

" 4, τ χρ, ΤΑῚ 1 “᾿ς ὰ ἢ ᾽ ' 

γέγτες βουλεύονται περὶ τῆς τῶν γεκρῶγ, ἀγαιρεσεῶς ὁ 

δὲ πατὴρ ντιγόου κινεῖ τὸν αὸγ εἰς ἐκδίκησιν" Ῥέδων 

ῥὲ χαὶ Ἀἀιθέρσης πειρῶγται χωύειν" καὶ κατώρθωσαν 

τό γε πιλεῖστογ" οἱ δὲ «οιποὶ ὥρμηνται ἐπὶ ᾽Οδυσσέα" ὁ 

δὲ, ὁπιλίσας τοὺς ὀίγους ἑαυτοῦ στρατιώτας; ἀντεπέξεισε" 

᾿ , εκ ἢ , . " ΄ 4 

καὶ μάγης γεγομέγηςγ. Χτεσ ει ὁ μὲν “Ἰαέρτιος τὸγ τοῦ 

Αγτιγόου πατέρα" ᾿Οδυσσεὺς δὲ χαὶ Τημέμαχος, πο. Τοὺς 

τῶν δ ι1ωγ- εἶτα τῆς ἀἰϑηγᾶς διαχωνυσάοης ἐπὶ πιέον 

« . 

φόγου γωρῆσαι, κατέθεντο οἱ ποιοὶ τὰ ὅποια γ καὶ γί“ 

γγέται εἰρήνη. 

ΟΔΥΣΣΒΙΑΣ ὦ. 

: 

ι Μ 
ὡ . ΡΝ , 

ἝΡΜΗΣ οὖν ἐν τούτοις συγκαλέσας τὰς τῶν μνηστήρων ψυ» 

΄ " 
ε “ ᾿ Ν βου Ἁ Ὡς ᾿ 

χὰς; ῥάζδον φέρων ἐν χειρὶ» ὁ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἔσθ᾽ ὧν μὲν 

κλείει, ὧν δ᾽ ἀνοίγνυσιν ὄμματα ἐχ τοῦ ὕ ι νὰν 
συγκλείει, Υ υματα ἐκ τοῦ ὕπνου, ὦ ς. 

- ,.ω- ὅδῃ, “Ὁ ἢ ν σι Ν 

ἡγεῖτ᾽ αὐτῶν ἐλάσας ἐπὶ τὸν Αὐην" αἱ δὲ εἵποντο 

Ω 
, : }᾿»" «9.6 

ΡῚ 

χαθάπερ αἱ γυλτερίδες) ἦννκ ΟἹ τιῷ εὐ ἀντρῷ πῇ 



ἘγΆ ΡΗΣ ὉΜΉΡΟΥ 

τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί χέ τις ἀποπέσῃσιν 
Ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ᾽ ἀλλήλησιν ἔχονται" 
ὡς αἱ τ τριγυῖαι ἅμ᾽ ἥϊπαν" ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν 
Ἑρμείας ἀκάκητα χατ᾽ εὐρώεντα χέλευθα" 
Πὰρ δ' ἴσαν ὠχεανοῦ τε ὑπὰς χαὶ Λευκάδα πέτρην, 
Ἰδὲ παρ᾽ Πελίοιο πύλας χαὶ δῆμον ὀνείρων 

ἘΠ σαν" αἶψα δ᾽ ὕχοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 
ἔνθα τε ναίουσι ψυχαὶ, εἴδωλα καμόντων. 
Ἐῦρον δὲ ψυγὴν Πηληϊάδεω ἀχύλῆος 
Καὶ Πατροκλῆος χαὶ ἀμύμονος ἀντιλύχοιο, 

Αἴαντός θ᾽, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τέ, δέμας τὲ 

Τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνχ. 
Ὡς οἱ μὲν πεοὶ χεῖνον ὀμκίλεον" ἀγχίμολον δὲ 
ἤλυθ᾽ ἔπι ψυχὴ ἀγαμέμνονος ἀτρείδαο 
ἀχνυμένη" περὶ δ᾽ ἄλλαι ἀγηγέραθ᾽, ὅσσαι ἅμ᾽ αὐτῷ 
Οἴχῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον, 
Τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνες Πηλείωνος. 

ἀτρίδη, περὶ μέν σε φάμεν δὶ τερπικεραύγῳ 
ἀνδρῶν ἡρώων φίλον ἔμμεναι ἥματα πάντα. 
Οὔνεκα πολλοῖσίν τε χαὶ ἰφηίμοισιν ἄνασσες 
Δήμῳ ἔνι Τρῴων, ὅγι πάσχομεν ἀλγε᾿ ἀγαιοί. 
Υ τ᾿ ἄρα χαὶ σὺ πρῶτα παοαστέςσεσθαι ἔμελλεν 
Ἀϊοῖρ᾽ ὁλοὴ, τὴν οὔτις ἀλεύεται, ὅς χε γένηται. 
ὡς; ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἦσπερ ἄνασσες, 
δήμῳ ἔνι Τρῴων θάνατον χαὶ πότμον ἐπισπεῖν" 
Τῷ κέν τοι τύμξον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοὶ, 
δέ κε σῷ παιδὲ μέγα κλέος ἤρα ὀπίσσω, ὧν »» δυὰς ᾿ πὰ Νῦν δ᾽ ἄρα ς οἰχτίστῳ θαγάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι. 

ἢ 

πέτονται; ΤΌ, ᾿ΑΧΑΧΊΤΑ ἄνεν ἀκησσθς τα μετίετα Ζεὺς ἐχ; ᾿ καῖς ΣΝΩΕΣ ἘΞ 
Νέστωρ. σγμανειὺε τοῦτ' αὐτὸ τὸ ἄκακος, ἀμέτοχος καχῶν" 

10 

τἢ 

20 

“Ὁ 

30 



ΟΛΑΥΣΣΕΚΤΑΣ αἱ, τγῦ 

δ ᾽ -»" -Ἢ »,ο ε ᾿ 

ἀξκοσπῶν αὐτὰς ἀπὸ τῶν πετρῶν, ἀφ᾽ ὧν ὥσπερ. ὁρμαθὸς 
ϑ ΄ χ ε« ὦ δι ὧς - Ἢ 

ἀλληλοχούμεναι χρέῤιανται" ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς τὴν ἐπὶ τὸ 
᾿- ᾿ Α' » ΠΝ Ε 

ἔρεῤος" ὡς δὲ διαδαλοῦσαι τὸν ὥχεανὸν, ἀφίχογτο εἰς τὴν 

λευκὴν καλουμένην πέτραν, διιοῦται διὰ τῶν πυλῶν τοῦ 
Ω . »"» 3 ΝΜ . ΟΝ τ 

ἡλίου, εἰσῆλθον εἰς τὰ τῶν ὀνείρων ἔθνος" κοχεῖθεν αὖ πάλιν 

ἐγένοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα" ἔνθα αἱ τῶν τεθνεώτων 

ἐμφιλοχωροῦσι ψυχαί" ὅπου εὗρον τὴν τοῦ ἀχιλλέως ψυχὴν) 
“ἕ ᾿ , , ν μέ “ ΄ 

τοῦ τε Πατρόκλου, καὶ ἀντιλόχου, λαὶ Αἴαντος" ὃς πάντων 
Ν 2 ἋΖ , “ ἦν ΄ “ι Φὰ, ν ᾿ “ω 

«τῶν ἕλλήνων, πλὴν λΑγιλλέως,) τόντ' εἰδος χαὶ τὸ σῶμα ) Ί δ) δ. ἵ 

πολλῷ τῷ λύγῳ ὑπερανέστηχε. Τούτων οὖν περὶ τὸν ἀγιὰ- 
; ᾿ 

λέα στρεφομένων, πάρεισιν χαὶ ἡ τοῦ ἀγαμέμνονος) ἀλύου- 
Ἂν ᾿ Ὰ » σὰ σφόδρα, χαὶ περὶ αὐτὴν πολλῶν ἄλλων͵, ὅσοι ἔτυχον 
ΓῊ ΄, πον ἐν ἐν ἰκῳ - δ. Φ' 

συναπο!ανόντες αὐτῷ ἐν τῷ τοῦ Αἰγίσθου. 
᾿ ΄ , - - “52 » Γφ γ 
Ἄρχεται τοίνυν λόγου ἡ τοῦ ἀχιλλέως πρὸς Αγαμέμνονά, 

ἀτρείδη, λέγουσα, ἡμεῖς μὲν φόμεθα ἀεί σε φίλον μᾶλλον 
- “᾿ Ν ἀράς Ὁ Ἴ“" Ν 

τῶν ὄλλων εἶναι Δι τερπ πιχεραύνῳ » ἐφ᾽ οἷς πολλῶν χαὶ χρα- 

τερῶν ἐθνῶν ἐγ ϊανα ἄρχων ἐν Τροία, ἔνθ᾽ ἡμεῖς πολλῶν 

καὶ χαλεπῶν ἐσμὲν πειραθέντες", νῦν δ᾽ ὁρῶμεν καίσε, ὦ 

βέλτισθ᾽, ᾧδε πρὸ χαιροῦ ἀφιγμένον" ἧπού γε ἀλάστωρ δαί- 

μὼν καί σου ἐγένέτο χρείττων" ὃν οὐδεὶς ἂν διαδράσειΞ τῶν 

ἁπάντων ἀνθρώπων: πολλῷ οὖν ἄμεινόν σοι ἦν τόθ᾽ οὕτω 

τιμωμένῳ παρὰ πάντων ἀποθανεῖν μαχόμενον πρὸ τῆς 

Τροίας" τάχα γὰρ ἂν αὑτοῦ σοι τάφον οἱ ἥλληνες ἔχωσαν, 
καὶ τῷ σῷ παιδὶ μέγα χλέος τοῦτ᾽ ἦν ἐν τοῖς ὕστερον" ἀλλ᾽ 

εἴμαρθ᾽, ὡς ἔοιχεν, οἰχτίστῳ σε τελευτῆσαι θανάτῳ. 

..»..........ὕ..Χ.Χ.ΧζΧ.........-............ὕῳ0.... 

- ἢ . 

ἀχακυησίου ὅρους τῆς ᾽λρκαδίας παράγειν Θαύλονται. ττς Λευχάδα πέτρην] 
ἜΜΕΣ, δ ενα. , , - : : 

καὶ τὸ λευχὸν τοῦτ᾽ ἐν ἄδῃ ζοφώδει τεχριίριον τοῖς περὶ τὸν "Ὰ οἴσταρχον 

γίγνεται τοῦ μιὴ εἶναι ὀμύήρου τὴν νεχυίαν. ἡ. Πε: τί μὲν σεῖ ὑπὲρ πᾶντι 

ἀνθρώπους καὶ ἥρωας. “8. Πρῶτα) πρὸ χαιροῦ. 49. ᾿Αλεύεται) δια 

30. "Δπονήμεγο:) ζγηστιν ἔχων. 40, Μέγας μεγαλωστὶ! ἐχ τεταμιόνος 



ἴπ6 ΤΗΣ ὈὉΜΗΡΟΥ͂ 

᾿ ᾽ Φ' 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν ἀτρείδο, 35 

Ὁλύις Πυλέος υἱὲ, θεοῖς ἐπιείχελ᾽ ἀχώλλεῦ, 

ὃς θάνες ἐν Τροίῃ, ἑχὰς ἄργεοξ᾽ ἀμφὶ δέ σ᾽ ἄλλοι 

Ἱκτείνοντο Τρῴων χαὶ ἀχαιῶν υἷες ἄριστοι, 
Ὧν 

Μαρνάμενοι περὶ σεῖο᾽ σὺ δ᾽ ἐν στρυφάλιγγι κονίης 

Κεῖσο μέγας μεγαλωστὶ, λελασμένος ἱπποσυνάων. 4ο 

Ἐμεῖς δὲ πρόπαν ἥμαρ ἐμαρνάμιε!᾽. οὐδέ χε πάμπαν 

Παυσάμεϑα πτολέμου, εἰ μιὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν. 

Αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ γῆας ἐνείχαμεν ἐκ πολέμοιο, 
Ἰκάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν 

ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι" πολλὰ δέ οὗ ἀυφὶ 45 

Δάκρυχ θερμὰ χέον Δαναοὶ, χείροντό τε γαίτας. 
Ὧν ΥΡ ὅα Φ. {4 . » ᾽ 

Μήτηρ δ᾽ ἐξ ἀλὸς ἦλθε σὺν, ἀϑανάτης ἀλίύφσιν 
ἀϊ Ε , τ: 

ἀγγελίη αἰουσα" βοὴ δ᾽ ἐπὶ πόντον ὀρώρει 

ταρῤδο ον ὑπὸ δὲ τ τρῦ ὕμος ἔλλαύς πάντὰς ἀχαιούς" 
΄ 4 «“." »"ηο 

Καί νύ χ᾽ ἀναΐξζαντες ἔδαν χοίλας ἐπὶ νῆας 50 
᾿ ᾿ Ἐῤ μὴ ἀνὴρ κατέρυχε, παλαιά τὸ πολλά τε ᾿ἴδῶς, 

Ψ 

Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 
: 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο, καὶ {μετέειτον" 

δγεῖοι, μιὴ φεύγετε, χοῦφοι ἀχαιῶν" 
,“Ἡ “« 

Μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτης ἀλίησιν 55 

ἔρχεται, οὗ παιδὸς τεθνηότος ἀντιόωσα, 

Ὥς ἔφαθ" οἱ δ᾽ ἔσχοντο φύδου μεγάθυμοι ἀ χαιοῖ" 

ἀμφὶ δέ σ᾽ ἔστησαν χοῦραι ἁλίοιο γέροντος, 
ἂ ν ὑὰ Οἰκτρ᾽ ὄλοφυρόμεναι, περὶ δ᾽ ἄμροτα εἵματα ἔσσαν. 

ΎΕΕ ἢ : μ 
Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι, ἀμειδόμεναι ὀπὶ καλῇ, . θο 

“ " Ψ » Θρήνεον" ἔνθα χεν οὔτιν᾽ ἀδάχρυτόν δ᾽ ἐνόησας, 

ἕ;α δ' ἔσο» ἐκ τούτου ἐ ΤΉΝΕ ἐλῆψον ὕψος. 



ΌΛΔΥ ΣΕ δ χὰ, 1:57 ͵ 

Ἀνὰ Σ ᾿ . Ξ ἢ δὲ τοῦ Ἀγαμέμνονος πρὸς ταῦτα. ὄλδις νἱδ τοῦ Πη- 
λέως, θεοξίκελλε ᾿Αχιλλεῦ, ὁ πόῤῥω τῆς Ἑλλάδος ἐν Τροίᾳ 
᾿» 

Α - ἐμῷ " ἀποθανὼν, καὶ περὶ σὲ πολλοὶ τῶν ἄλλων ἀλλήνων τε χαὶ ι 
πε Φ δ. ΄ ᾽ν, Τρῴων μαχόμενοι περὶ σοῦ" σὺ δ᾽ ἐν μέσοις αὐτοῖς ἔχειδο 

μέγας μεγαλωστὶ, πάμπαν τῆς ἱππικῆς ἐπιλελησμένος, 
ὁπόθ᾽ ἡμεῖς ἐμαχόμεθα πᾶσαν τὴν ἡμέραν" χαὶ οὐχ ἂν ἐπαυ. 

͵ ν᾽ ἿὟἾ ᾿ , - ᾽ σάμεβθα, εἰ μιὴ Ζεὺ; διεκώλυσε. λαίλαπι σφοδρᾷ" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
» , -" 

’ὔ , ἀνηρπάσαμέν σε ἐκ μέσου τοῦ φόνου, χατεχομίσαμεν ἐς τὰς 
ναῦς, τότε δὴ χαθάραντες τὸ σῶμα ὕδατίτε χλιαρῷ,, χαὶ 
χρίσαντες μύρῳ, χατέϑημεν ἐν σορῷ' οἱ δ᾽ ἕλληνες συῤῥέον- ᾿ " ἔτ τὸς ἀλλοῖεν ἄλλοι, χαὶ τὴν χόμην ἀποχειράμενοι, ἐπωδύ- 

ε " ᾿ ᾿  ζ 
τ λαὸν βοντο" ἡ δὲ μάτηρ καὶ αὐτὴ περιπύςου γενομένου τοῦ πράγ- 

ματος (βοὴ γὰρ καὶ οἰμωγὴ σύμμικτός τις παρὰ πάντων 
τῶν ἑλλήνων, ἀθρόων χοπτομένων, διῦξε μέχρι τῆς ἀβύσσου) . Μ" ἢ ῃ' νας ὗν, ᾿ ἐξελθοῦσα σὺν ταῖς νύμφαις ἀπὸ τῶν ὑδάτων, φόξον μέγαν 
» 
ἐνέξαλεν αὐτοῖς" τάχα δ᾽ ἂν κἀν τὰ 

- 
Ἢ μ“ ς ναυσὶν ἐγένοντο, ἅμ’ 

ἰδόντες αὐτὴν ποοχύπτουσαν τῶν χυμάτων, εἰ μὴ Νέστωρ, 
ὃς χαὶ πρώην γνώμῃ καὶ βουλῇ χρείττων ἦν, σοφός τὶς ὧν, 
καὶ πολλῶν πεῖραν ἔχων παλαιῶν τε χαὶ νεωτέρων, διεχώ- 
λυσεν, εἰπών. ἄνδρες ἕλληνες, ἐπίσχεθ᾽ ὑμεῖς" τί ποθ᾽ οὕτω 
φεύγετε; Θέτις ὅδε ἡ θεός ἐστι σὺν ταῖς Νύμφαις, ἡ τοῦ ἀχιλ- 
λέως μήτηρ᾽ ἥχει δὲ τὸν ἑαυτῆς θρηνήφουσα παῖδα' ἐκ δὴ 
τούτων ἀπηλλάγησαν ἐχεῖνοι τοῦ δέους. 

Αἱ δὲ θυγατέρες τοῦ ἁλίου γέροντος παριστάμεναι, χαὶ χος.- 
μηήσασαίσε ἐν ἐσθήσεαι περιῤῥεούσαις, ὠλοφύροντο σφόδρα. 
Μοῦσαι δ᾽ αὖ ἐννέχ θυγατέρες τοῦ Διὸς, δῇ ἀμειξόμεναι, .“ "» Ὁ ᾿ 5, κὺ ᾿᾽ - “΄ ἔκλαιον οὕτως... ὥστ᾽ οὐκ ἣν ἰδεῖν ἕνὰ γέ τινὰ ἐν ἅπαντι τῷ ΨΩ ἘΦ. ᾿ Ά φ Ὁ" εἶ ἊΣ ΄ ΩΣ “-ππαππίςς 
στρατῷ ἀδαχρυτὶ αχροώμενον" τοιοῦτον γὰρ τὸ πάθος τοῖς “τὶς 

" ΚΦ ᾺΑ, Σ δὲν: «ἢ Ξὐ δεν ἔδινε Ἢ μ " ζ 

ἐκυτὰς Ἃ τὸν νεχρῶν; τὸ δεύτερον ἔριχε, φησὶ γλρ παρακατιὼν, Καίεο ! ῦ 
᾿ ΠΤΟΜ, τὴ τος 1 
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λεγεΐων' τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια. 

Ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν δε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἧμαρ 

Ἀλαίομεν, ἀθάνατοί τε θεοὶ, θνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι 

Ὀχτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἔδομεν πυρὶ, πολλὰ δέ ο᾽ ἀμφὶ 

Μῆλα κατεχτάνορμεν μᾶλα πίονα χαὶ ἕλικας βοῦς. 

Καίεο δ᾽ ἔν τ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ 

καὶ μέλιτι γλυχ ἼΜ πολλοὶ δ᾽ ἥρωες ἀχαιοὶ 

τεύχεσιν ἐῤῥύσαντο πυοὴν πέρι καιομένοιο, 

ς τε' ΜΗ δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὁρώρει. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φιὺξ ἤνυσε ἡφαΐστοιο, 

ἐϊῶθεν ὃν τοι λέγομεν λεύκ, ὁστέ, ὌΡΗ 

Οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ χαὶ ἀλείφατι" δῶχε δὲ μἥτυρ 

χούσιον ἀμιφιφορῆχ᾽ Διωνύσοιο δὲ δῶρον 

φάσχ' ἔμεναι, ἔργον δὲ περιχλυτοῦ ΠΠφαίστοιο. 

Ἐν τῷ τοι χεῖται λεύχ᾽ ὀστέα, φαίδιμ ἀχιλλεῦ, 

μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος" 

Χωρὶς δ᾽ ἀντιλόχοιο" τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων 

Τῶν ἄλλων ἑτάρων, μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα. 

ἀμφ᾽ αὐτοῖσι δ᾽ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμξον 
Φ' τὰ ᾿ », ἢ , 

Χεύχμεν ἀφγείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων 
ἐπ; ὶ ᾿ , ϑιουαι “" ΟΝ - , 

ἀχτῇ ἐπὶ προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ ξλλησπόντρ' 
ἥ ΒΣ ὌΦΕς ν 

ἧὥ; κεν τὶ "λεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνὸράσιν εἰὴ 

- " , αἴ τὰ , » 

τοῖς, οἱ νῦν γεγάσι,, καὶ οἱ μετόπισθεν ἔσονται. 

Μήτηρ δ᾽ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ ἄελα 

᾿ “ . ,7ὔ " Θῆκε κέσῳ ἐν ἀγῶνι: ἀριστήεσσιν ἀχαιῶν. 

“0 

δ᾽ 

---τοοοὁῦὦὦὝϑ δ σοτὉτττπττ,ρ..::...-.:- θῸθῸθ-οθϑῸθΘο-ὖϑὉῦὉὖὉ6ττ:.1...0 ὍτὲτὴἸ΄Τγ»"»» 

ἐοϑῆτι δέν; δὲς ἐῥώσαντο] ἐκινήθησαν. 75. Αἐγομενῖ διιλέχομεντ" 77» αἱ. 

ρα δὲ) μεμεγμένα: τοῦτη Ὑὰ9 ἐκέλευσε Πάτροκλος ψν Τὴ ἀχθδαον, 
,» Μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιδύμεναι ὁσ ε(᾿ ᾿Αχιλλεῦζ 

» ᾿ΑἈλ᾽ ἐμὴ ὡς ἐτράξημεν ἐν ὑμετέρϑισι ΡΝ ὙἊΝΣ 

4 ᾽ 
᾿ 

ΝΣ Ὁ 



ὉΔΥΣΣΕΣΜΣ πῶ: ε79 

5» ᾿ πᾶσιν αἱ Μοῦσαι ἐνέξαλον' ἑπτὰ μὲν οὖν πρὺς ταῖς δέχα 
ἡμέρους ὑεηζ τ᾿ ἀθάνατοι, ἡνητοί τε ἄνθρωτοι ἀναμὶξ χοπτό- ; 

μένοι, ἐθρη ἡνοῦεν". τῇ δὲ μετὰ ταύτας. παρ μέξώω πυρὶ 
τὸν νεὰχ χρὴν γ ἄλλχτε πλεῖστα χαὶ βοῦς ἐπεσφχξαμεν: οὐδ᾽ 

ῃ 
ἐχαίου ΓΝ σηῆτι θεῶν περιεσταλμένος, πολλῆς ς πιμελῆς χαὶ 

“ὴ ΄ Ν᾿ .-» ἧς Α Ω ᾿ μέλιτος περιχεχυμένης" πολλοὶ δὲ τῶν ἡρώων. οἱ μὲν πε- 

ζῆ, οἱ δὲ χαὶ ἱππεῖς ἐῤῥωμένως καὶ κατὰ στ τρατιώτας ἄγα- 
θοὺς περιήλασαν τὴν πυρᾶν' χἂν τούτῳ βυήτις σύμμικτος 
ἐπὶ πολὺ τῆς γῆς διμα δεν, 

-- -» ἣΡ « ἧς δὲ χαλῶς ταῦτ᾽ εἴγε, καὶ ἡ φλύξ δε ἀνύσασα ἔχασεν, 
ὧ ἅν ια ἕῳ ἀνελέγομεν τὰ σὰ στὰ , ὦ ἄριστε ἀχιλλεῦ, οἴνῳ 

τε δεύσαντες ἀκράτῳ, καὶ διῤέλα περιστείγαντες" εἶτα γρυ- 
; οὖν χάλπὴν τῆς μητρὴς ἡγῖν δούσης, δῶρον μὲν, ὡ; λό- 

γος, αὐτῇ Διονύσου" ἔξγην. δὲ ἡφαίστου τοῦ περιχλυτοῦ, 
ἐν ταύτῃ τάτε σὰ, ὦ φαίδιμ: ἀχιλλεὺ, καὶ τὰ τοῦ Πατρύκλου 
ἀναυὶξ ἐντελείκαμεν" γωεοὶς δὲ τὰ τοῦ ἀντιλόχον" ὃν μετὰ 
Πάτροκλον περὶ πλείηνος παντῶν ἐποιοῦ ξῶν ἑταίρων" ἐπὶ δὲ 
τούτοις τφον σοι! ἐ γώσαμιεν μέγαν ὅτας ὁ στρατὸς προθυμίᾳ 
πολλῇ ἐπὶ τοῦ ᾿λληῃσπόντου κατὰ τὴν ἄκραν τὴν μᾶλλον 
ἀνέχουσαν εἰς τὴν θχλασταν, ἵν᾽ ἢ πλωῖζι τομένοις τοῖς τε νῦν 

ΕῚ " "ν ον 

χα! τοῖς ἐπέιτα ἃ ἐν πε ὅτι μάλ ἱστα. 

Ὁ ᾽ ἔα 

᾿ 
νβ δον ὡς δὲ γαλῶς χαὶ ταῦτ᾽ ἔσ σχεν, ἡ μήτηρ αἰτήσασα παρὰ 

τῶν θεῶν βραθεῖχ περικαλλῇ ὦ ἐύηχεν ἀγῶνα τοῖς ἔλλεειν" 
πππστ υ Ξεδαν πὶ πεευχίχοα, ἐν νίονςςς 

ἴδε ἴλ. ὦ τῷ γ΄ στίχ. 81. ταὐτὰ δὲ καὶ ἀχὰλεὺς ἐν τῇ τοῦ Πατ; ὄχλου κηδείρ γενέσθαι ἠξίωσε" λέχεν γὰρ (αὐτόθι στίχ, 4..3) 

» Καὶ τὰ μὲν ὀστᾷ ἐν χου σἕῃ φιάλῃ καὶ δίπλαχι διμῷ " 
» Θείομεν, ἐσύχεν αὐτὲς δῷ ἄϊδι χεύθωμαι» 

᾿ 

85, ἔξ «εὐτύφιν] ἐς τοῦ πόντοῦ π' τόύῥωδεν φαινήμενης, 80, Ζώ 
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ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεδόλησας 
ἡρώων, ὅτε χέν ποτ ἀποφθιμένου βασιλῆος 

Ζώννυνταίτε νέοι, χαὶ ἐπεντύνονται ἀεθλα’ 

ἀλλά κε χεῖνα μάλιστα ἰδὼν, ἐτεδήπεας ϑυμῷ, 9 

Οἵ ἐπὶ σοὶ χατέθηχς θεὰ περιχαλλέ᾽ ἄεῆλα, 

ἀργυρόπεζα Θέτις" μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν, 
ὡς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ᾽ ὥλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ 

Ἡΐντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους χλέος ἔσσεται ἐσθλὸν, ἀχιλλεῦ. 

Αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ᾽ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα ; οϑ 
Ἐν νόττῳ γάρ μοι Ζρὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον 

Αἰγίσθου ὑπὸ χερσὶ χαὶ. οὐλοιένης ἀλόχοιο. 

ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε διάχτορος ἀργειφόντης, 

ψυχὰς μνηστήρων κατάγων, ὀδυσῆϊ δαμέντων" τοῦ 

Τὼ δ᾽ ἄρα θχμξάσαντ᾽ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσ:δέσθην. 

ἔγνω δὲ ψυχὴ ἀγαμέμνονος ἀτρείδαο 

Πχαϊῖδα φίλον Μελανῆος ἀγαχλυτὸν ἀμφιμέδοντο" 

ξεῖνος γάρ οἱ ἔην, ἰθάκη ἔνι οἰκία ναίων. 

Τὸν προτέρη Ψυχὴ προσεφώνεεν ἀτρρίδαο᾽ το Ὁ 

ἀμφίμεδον, τί παθόντες ἐρεμνὴν γαῖαν ἔδυτε, 

Πάντες κεχριμένοι καὶ ὁμήλικες; οὐδέ χεν ἄλλως 

Κρινάμενος λέξχιτο χατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους. 

ἡ ὕμμ᾽ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδόμασσεν, 
ὄὥρσσας ἀργαλέους ἀνέμους χαὶ χύματα μακρά; 
ΤΠ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου, 
Βοῦς περιταμνομένους ἠδ᾽ οἱῶν πώεα καλὰ, 
Πὸ περὶ πτόλιος μαχεούμενοι ἠδὲ γυναικῶν ; 
Εἰπέ μοι εἰρομένῳ" ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι. 

11:0 

Ἷ ᾽ ΄ “ “ΝΣ ὄν 
Ἡ οὐ μέμνη, ὅτε χεῖσε χατήχυθον ὑμέτερον δῶ χῴ Ω᾽Ξ Έθ 

δὰ 5 Ὑ. ὁτρυνέων ὀϑυσῆα, σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ 
᾿᾽ Ψ 8 ᾧ ἕν , ἈΣ- - ἴλων εἰς ἅμ᾽ ἕπεσθαι ἐξὐσσέλψιων ἐπὶ νηῶν; 



ΟΔΈΣΣΕΙΑΤΣ Ω. τᾶς 

, "»" 4 φ΄ . οἷον ἔγωγ᾽ οὔτ᾽ ὀφθαλμοῖς ποθ᾽ ἑώρακα, οὔτ᾽ ἄλλων λεγόντων 
δ Ὁ ὶ ͵΄ κ Ρ' δὰ Ὁ αχκήκοχ πώποτε χαί τοι γὰρ πολλούς μοι πολλῶν βασιλέων 
ΕΣ ὧν ἀσοσι νν ταῖν κεωτο, Ἔ ἀγῶνας συνέῤη ἰδεῖν, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ οὐδενὸς τῶν ἁπάντων τοδοῦ- 

ἢ ᾿ τὰ Ξ ἜΞ ͵ τὸν ἐθαύμασα, ὅσον ἐπὶ τούτοις, ἃ ἡ θεὸς κατέθηχἐν ἐπίσοι, 
ΓΦ - νὴ " "» - ἥν, ΄ ᾿ θεοείχελε ᾿λχιλλεῦ, φίλῳ ὄντως τοῖς θεοῖς γενομένῳ" σὺ γὰρ 

ὄντως χαὶ ἀποθανὼν, διαμένεις ἐν ταῖς τῶν ἀνθρώπων μνή- 
΄ Ἐπ. ΚΕΝ οςπ ΄ ΄, » τὰ ΄ μαις, μέγα κλέος ἀράμιενος" ἐμοὶ γὰρ τ' πλέον ἐκ τοῦ πολέ- 

μου, καίτοι στρατηγῷ γενομένῳ, περιεγένετο : Ζεὺς γάρ 
᾽ - Ἂν ΄ ν᾿ εὰν ᾿ - ᾿ Ἃ« ν ὑφ εν ς βοι ἀπονοστοῦντι χατὰ μέσην τὴν ὁδὸν ἀποθανεῖν ὑπ᾽ Αἰγίο- 

3 -“- “ἢ - 3 ΄ὔ " Σ ΄, θου χαὶ τῆς χαχῆς χαχῶς ἀπολουμένης γυναιχὸς ἐτολύπευσεν. 
, ι « Ἀ ΄ “- Τούτων οὖν οὕτω διαλεγομένων, ἥκει Ἑρμῆς παρ' αὐτοὺς 

Ν -Ὁ- ᾿ 7 1 Ν τ, »ὰ- ́  ᾿ « δὲ [2 ᾽ ἰδὲ , - 
τας τῶν μιν στη ων ψυχᾶς κα ταγων οι ὁξ ἀμ. ἰόοντες τρ9- 

͵ Ε “ τ σίεσαν σὺν θαύματ: ὀψόμενοι, οἵτινες εἶεν' ἔγνω δὲ ᾽Α4γα- 

μέμνων ᾿Αμφιμέδοντα τὸν τοῦ Μελανθέως, ξένον αὐτὸν ποτ᾽ 
ᾧ τἄχον ἐξ ᾽ ἐν ἰθάχκῃ γεγενημένον. Τοῦτον φωνήσας ᾿Ατρείδης, Αμφί- 

- ᾿ 

μεδον, ἔφη, τίποθ᾽ ὑμεῖς παθόντες » εἰς τὸ σχότος ὧδε χκατέ- 
΄ ’, . ο ᾽ " 

δυτε, νέοι χαὶ λογάδες οὕτως ἅπαντες ὄντες, οἵου: οὐχ ἄν 

τις εὕροι ἐν πόλει͵, τοὺς ἀρίστους ἑλόμενος ; πότερον Ποσει- 
. δῶνος ὀργῇ διεφθάρητέ πὴ κατὰ θάλασσαν ἐν θυέλλῃ χαὶ 

κύμασιν, ἢ πολεμίοις ἐν ἠπείρῳ περιπεσόντες, τ 
ὰ] ἕ 

ΠΕ “ν Ξὲ- - τς », ̓: ́ ν 

» ᾽ κ᾿ ὑτῶν καὶ τὰς ποίμνας ἐλαύνοντες: λέ ὅτι εἴη" οὐ " αὖ ς ποίμνας ἐλαύνοντες; λέγε μοι ὅ,τι εἴη γὰρ 
4 4 . Ἔ: κὴν . ἄλλως, ἢ ξένος Ὑ᾽ ὧν, τᾶ τοιαῦτα πολυπραγμογῶ ἣ οὐχέτι 

μέμνησαί με παρά σοι χαταλύσαντα, ὁπότε ἦλθον οὺν Μεν:- 
Ε 

᾽ ΄ -“ -' , οξι ᾿ λάῳ, πείσων ᾿Οδυσφέα ἕπεσθαι ἡμῖν ἐπὶ Τροίαγ' μυἶνα γὰρ 
᾿ 

ἐζωννύμενο: ἀγωνίζονται, 80. Ἐπεντύνονται παρασχευάζουσιν, ἐνερ ἴ 
ἀγωνίζονται. τοῦ, ἔρεμνὴν] σχοτεινὴν, ζοφώδη, το. Κεχριμένοι!} 

τοϑ. Κρινήμεγος λέξαιτο] ἐκλέγων αἰρύήσεται, χα 8’ Μγνὶ ἄρ᾽ οὔλοι μἱ 



ὃ ΤΠΣ ΟΥ̓ΠΡΟΥ 

μηνὶ δ᾽ ἃ ἄρ᾽ οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὑρέ ἔα πόντον, 

Σπουδῇ παρπεπιθόντες ὁδυσσῆα πτολίπορθον. : 
᾿, 

͵ 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσοφώνξεν Ἀυφιμέδοντος 5 1.5.0 

ἀτ εεὐδὴ χύδιστε, ἄναξ ἀνδεῶ εὧν ἀγόμεμνον, 

Μέανεραι τάδε πάντα, Διοτρεφὲς, ὡς; ἀγορεύεις" : 

Σοὶ δ᾽ ἐγὼ οὖ υἱάλα πάντα χαὶ ἀπελεέψε χχταλέξω, 

ἡϊμετέρ φῶ θχνάτηνο χαχὸν τέλος, οἷαν. ἐτύχθφ, 

Μινώμιεθ᾽ ὁ γυταῖος δὴν οἱ ἰχομιένοι» δάμαρτα ὐ Ἃ 

ΤΙ δ᾽ οὐτ᾽ ἀονεῖτο στυγερὸν γάμον; οὔτε τελεύτα, 

Τιυῖν φραζομένη θάνατον καὶ Κῆρα υἔλλιναν" 

᾿Ἀλγὰ δόγον τόνδ᾽ ἄλλον ἐνὶ φοεσὶ μερμή οἰβέν᾽" 

Στηπσαυένη: μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάνοισιν 

᾿ ν. ΄ Ψ δρ νδ δ , 

Λεπτὸν χαὶ περίμετρον" ἀφὰρ δ᾽ ἡμῶν ὑμετξειπεν" 130. 

- ἬΕ: : 
Κοῦροι, ἐμο! μνηστηϑες, ἐτ᾿ὲ 

Μίμνετ᾽ ἐπειγύμενον τὸν ἐμὸν. γάμον, εἰσύχε., φᾶρος 

ἐκτιλέτω, κή μοι μεταμώνια νήματ᾽ ὄληται, 

Λαέρτη ἥρωϊ, τας ἤϊον, εἰς. ὅτε κέν. μὲν. ἡ : 135 

Μοῖρ᾿ ὁγοὴ καϑέχνῃσι ταν λεγέος θχνάτοιο" 1.35 

Μήτις μ᾿ κατὰ δῆμον ἀγαύάδων νευεσήση 
͵ 

Αἴ κεν ἄτερ σπείρηυ χῆται, πολλὰ χτεατίυσα “᾿ ̓ 

Ὥς ἔφαθ" ἡ δὴν δ΄ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 

ἔνθα καὶ ἡ λατίη μὲν ὧτ κίνεσχεν. μέγαν ἱατὸν, 

Νύκτας δ᾽ ἀλλύεσχεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο. τήὴφ 

ὡς τρίετες μὲν ἔχηθε δόλῳ, καὶ ἔπειθεν. ᾿Αγχαιούς". 
, 

ἀλλ᾽ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος, χαὶ ἐπήλυθον ὥραν, 

Μηνῶν φθινόντων, περὶ δ᾽ ἤλατα πόλλ᾽ ἐτελέσθη, 

Καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναιλῶν, ἢ σάτα ἅλε, 

Καὶ τήνγ᾽ ἀκλύγυσαν ἐμ εύρομεν ἀγλαὺν ἱστόν... 1.4... 
᾿ ᾿ " ᾽» ΄' 

ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσς, χαὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽, ὑπ᾽ 

Ξ 

δε ες ἴω Κ' ἕω»: Ρ 
Πλιυίὰσ,., Ἡ5ητΟ "αλίγχιον, δὲ σελέν τ᾽ 



ΟΔΥΣΣΕΚΙΑΣ ἃ τὰ 

ὅλον ἐν τῷδε τῷ πλῷ διετοίψαμεν, μέχρις οὗ ἐχεῖνον σπου- 
δῇ κατεπείσαμεν. 

ἂ, .ν ΄ ᾿Δμφιμέδων δὲ πρὸς ταῦτα: ᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀν- 
τὰ Μ ΠῚ 5 δρῶν ᾿Αγαμέμνων, μέμνημαι ταῦτα πάντα, ὡς ἐλθὼν κα- 

᾿ ι ΒΞ . ἣ" 
τέλυσας παρ᾿ ἡμῖν" ἃ δέμου πωυνθάνη, καὶ ταῦθ᾽ ἀληθῆ σοι 

“ ᾿ -" Ω “ “ἮΝ κ , Π εἰρήσεται πάντα". ἡμεῖς. γὰρ, πολὺν ἤδη χρόνον ᾽Οδυσσέως 
κε νὰ »ν» ν ᾿ , 

ἀποδημοῦντος, καὶ μηχέτ᾽ ἐπιδόξου ὄντος ἀπονοστήσειν, 
4 - » " 6 " , " “Ὁ ἐμνώμεθ᾽ ἔχαστος ἑαυτῷ Πηνελόπην' ἣ δὲ μιγ9᾽ ὅλως ἠρνεῖτο 

τὸν γάμον, μήτε τέλος ἐπετίθει ταῖς ὑποσχέσεσιν’ ἵν᾽ οὖν ἡ- 
Ὁ » , ᾿ 

μᾶς ἐξαπατήσῃ εὐπροσωπότεοον, ἐχείνην χατεσχεύασε πρό- 
, 

φασιν" ἱστὸν γὰρ ἐνστησαμένη λεπτόν τε καὶ μέγαν, προς 

σεποιεῖτο ὑφαίνειν" εἶν᾽ οὕτω ποτὲ προσελθοῦσα, μνης ἥρες, 
. ᾽ Νν ΄ - ᾽ ἵν ἘΝ ἔφη, ἐπειδὴ τέθνηκεν ὁ θεῖος Οδυσσεὺς, ἔχετ᾽ ἀτρέμας, 

μήπω οπεύδοντες τὸν γώμον, μέχρις ἂν ἐξυφάνω τὸν ἱςὸν, 

ἐντάφιον ἐσόμενον Λαερτίῳ,, ἐπειδὰν τελευτήσῃ, ἵνα (μήτ᾽ 
Α ᾿ ᾿,’ ΄ 

ἐπιοι τὰ νήμλατα μάταιχ γένηται μήτε υἱὴν τῶν ἐλλυνίδων τὶ ᾿ ἢ ἱ Σ ς 

ΝΜ ᾿ »» 
Ὡς. Ω ᾿Ὶ -" - ᾿ ΄, “ κατυμευνηται 8) ἰδοῦσ᾽ ἄνδ᾽ ἐχεῖνον εὐδαίμονα ἂν τῷ 

, " 
βίῳ γεγενημένον, ἄνευ σπείρου ἔπειτα χείμενον ἐν σορῷ; 

Τέως οὖν ἐπείσθημεν τούτοις" ἡ δὲ, ὅσον τοῦ ἱστοῦ τὰν ἡμέ: 

ρᾶν ἐξύφαινε, νυχτὸ ς ἐπελθούσης, διέλυεν ὑπὸ λύχνῳ" καὶ 
.- τῶ - ᾽’ ,ν “ ἐξ .: 

ταῦθ᾽ οὕτω τριετίχν ὅλην ἡμᾶς παράγουσα, ἐξηπάτα τῷ 
δ " ιν » ᾿ » 

ἔργῳ’ τ δὲ χαὶ τέταρτον ἔτος ὑπεμένομεν, τροσιοῦσά τις 

" , , »" ΓΝ 

τῶν ἔνδον γυναικῶν, ἢ πάντα ἤγει, ἔφρασεν ἡμῖν τὸ σχευώ.- 
μ ϑ » Δ -. . ρημκ,, ὅπως ἔχει" ὡς δὲ χαταφωραϑεῖσα, ἠναγχάοθη ὑφ 

ἡμῶν τέλος τῷ ἱστῷ ἐπιθεῖναι, ἐξετέλεσε ἡμῶν τελὺς τὰ 2 ἐπι)εῖνᾶι, ἐςἐτε υἱὲ ν, χαὶ πλύνασα, 

ὑπέδειξεν ἡμῖν τὴν ὀγώνην ὁμοίαν φωτὶ ἡλιχαχῷ τῇ λευχό 

Ὧι. ἀέξει ἀντ τιλος, ἀμ π α, αιταρρνις ον Ως 

΄ - ῃ , ἢ Λ, , νυν», τότι Βε).π|} ζολαῖς, καὶ δ αὐλιοσ᾽ ἀντῖντες χπὶ καὶ τήσιππες δᾷΨ 



18ή ΤΗΣ ΟΜΠΡΟΥ͂ ΤῸ 

ἣν 

" 

Καὶ τότε δή ο᾽ ὀδυσῆα καχός ποθεν ἤγχγε δαίμων 

ϑλγροῦ ἐπ᾿ ἐσχατιὴν, ὅι δώματα ναῖς συῤώτης. ιῦο 

τ ᾿ ᾿ - 

Ενθ᾽ ἦλθεν φίλος υἱὸς ὀδυσοῖος θείοιο, 

») “. ᾿ 4.4᾿ ᾿ ΕΝ - Μ᾿ 

Ἐκ πύλου ἡμαβόεντος ἰὼν σὺν νηῖ μελαινη" 

τὼ δὲ μνηστῆοσιν θάνατον καχὸν ἃ ἀρτύναντε, 
4 

5 
ο 

ΝΑ " 

ἵκοντο ποοτὶ ἄστυ περιάλυ τόν" ἤτοι Οῤυσσεὺς 

ὕστερος, αὐνὰρ Τηλέμαχος πρόσθ᾽ ἡγεμόνευεν. 55. 

Ἐὸν δὲ αυθώτης ἦγε, κακὰ χροῖ εἴμματ᾽ ἔχοντα; 

Ἡτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλί Ὑχιον ἠδὲ γέροξαν: 

ΙΣκηπτόμενον" τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροΐ εἵματα ϑστο ἢ 

Οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι “ τὸν ἐόντα, 

ἐξαπίνης προφανέντ᾽, οὐδ᾽ οἱ προγενέστεροι ἦσαν ιθο. 

ἀλλ᾽ ἔπεσίν τε χαχοῖσιν ἐνίσσομιεν ἠδὲ Θολῇσι». 

Αὐτὰρ ὁ τέως τ ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν 

Βαλλόμενος χαὶ ἐνισσόμενος τετληότι θυμῷ" 

᾽Αλλ᾽ ὅτε δή μιν ἔγειρϑ Διὸς νόος αἰγιόχοιο; 

Σὺν. μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα τεύχε , ἀᾶρας, ιθῦ 

ὃς θάλαμον χατέθηχε, καὶ ἐκλήϊσσεν ὀχ χτ' 

Αὐτὰρ ὁ ἣν ἄλο γον πυλυχερδείησιν ἄνωγεν 

τόξον μνεστήρεσσιν θέμεν, πολιόν τε σίδηρον 

Ζτυῖν αἰνομόροισιν ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν. 

οὐδέ τις ἡμείων δύνατο κοατεροῖν βιοῖο 179 

Νευρὴν ἐντανύσαι, πολλὸν ὁ᾽ ἀνδνυεν ἧμεν' 

ἀλλ᾽ ὅτε χεῖρας ὕχανεν ᾿Οδυτοῆος υέγα τόξον, 

ἔνθ ἡρεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσιν 

Ἰόξον μὴ δόμεναι, γηδ' εἰ μάλα πόλλ᾽ ἀγορεύοι' 

Τηλέμαχος δέ μἷν οἷος ἐποτρύνων ἐχέλευσεν. 170. 

Αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος ἐπορυσεὺς 

Ῥεϊδίως δ᾽ ἐτάνυσσε βιὸν, διὰ δ᾽ ἦκε σιδήρου 

Στῇ δ᾽ ἀρ ἐπ' οὐδὸν ἰὶ ἰὼν, μὰ ας δ᾽ τω ΤΩ 

Δεινὸν παπταίνων" βάλε δ᾽ ἀντίνοον ἢ ὦ 

Αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄλλοις ἐφίει βέλεα στονόεντα 



ΟΑΔΥΣΣΈΕΤΑΣ ὦ 185 

τητυ ἀλλὰ δαίυων τις ἀλάστωρ; ὡς ἔοικεν, ἐν τούτῳ συ- 

νήλασεν ὀδυσσέα ἐπὶ τὴν ἐσχατιὰν παρὰ τῷ συδώτῃ,. ὅπου 

καὶ Τηλέμαχος, ἐκ Πύλου ἐπανήκων, αὐτῷ συνεβάλετο Ἐν- 

ταῦθα τοίνυν σκευωρίαν ἐφ᾽ ἡμᾶς συναμφύτεροι συσχουάσαν- 

τες, ἦχον εἰς τὴν πόλιν ὁ μὲν Τηλέμαχος πρῶτον, εἶτα δ᾽ 

ὀδυσσεὺς 'μετὰ τοῦ συδώτου; γέρων ὅλως πιναρὸς,», χατεὸς- 

μ, ῥικνωμένος, πτωχῷ ἐμφερὴς, ῥάκη περιξεθλχημρένος τῶν 
᾿ 

[ἢ 
σ᾽ 

΄,. ,᾿ ΄΄ὋὯΔ' ’ τ Η͂ Ἢ 

μάλιστα φλαύρων, ῥάδθῳ σκηπτόμενος,, οἵος υνηδὲ τῶν 
6 ΄ Ν ᾽ ."» “ Ν , ( 

πρεσθυτέρων τῳ, εἴτις ἐν ἡνῖν παρῆν, διαγωνώσχεσθαι, 
“ Ν “ ᾽ Ν ῃ ." ΄ δ. ν 

ὅςτις εἴη, οὕτως ἀπροσδοκήτως ἡμῖν προφανείς" διὸ καὶ πολ- 
, ἀν ὁ κυρ ᾿ ς δ “ἃ νϑ 

λάκις αὐτοῦ χαθηψάμεθχ λόγοις, καὶ ὁήποτε χαὶ πληγῶν 

ἔτυγε παρ᾿ ἐνίων: ἀλλὰ τέως μὲν ὑπέμενε σιγῇ ἐν τῷ οἴχ! 
Χο σδΡ οὐ ευζεμ ΥὉ ἐν τῷ οἰκῷ 

βαλλόμενος. 

Οὕτως οὖν ἀνυπόπτων ὄντων ἡμῶν, μεταστήσαντες 

ἐχεῖνοι τὰ ὅπλα πρῶτον βουλῇ τοῦ Διὸς ἀπὸ τοῦ δώματας 

ἐς τὸν ἐνδότατον τῶν θαλάμων, κατέκλεισαν ἀσφαλῶτ᾽ εἶθ᾽ 

οὕτω Πηνελόπη βουλῇ αὐτοῦ, ὡς εἰκάσαι, προὔθηκεν ἡμῖν 
-“ " ᾽ -" ΄ " “ » - 

εἰς ἀγῶνα τόξον ἐντεῖναι, καὶ βέλος διὰ τῶν σιδήρων ἀφεῖ- 

ναι, ὅπεο τὴν ἀρχὴν ἡμῖν. τῆς ἀπωλείας παρέσχε" μηδενὸς 

γὰο ἡμῶν μηδένα τρόπον δυνχθέντος ἐντεῖναι ἐχεῖνο, λαδὼν 

ὀδυσσεὺς, ἡνιῶν μὲν κωλυόντων, καὶ μάλιστα δυσχεραινόν- 
᾿ - δ ΄ 

των) Τηλεμάχου δὲ κελεύοντος καὶ παραχαλοῦν τος». ῥαδίως 

“ὦ ἱ . τ 

μὲν ἔτεινε, ῥᾷον δὲ χαὶ διωϊστεύσε διὰ τῶν πελέκεων" εἶθ᾽ 

Κ - Ψ . ν γ5: 

οὕτω στὰς ἐπὶ τῆς εἰσόδου, ἐχχέας πρὸ ποδῶν τοὺ; ὀϊςοὺς 

ἀπὸ τῆς φαρέτρας, καὶ δεινὸν ἐριδλέψας, ἀποχτείνει πρῶτον 

ἀγτίνοον βαλὼν τουτονί" ἔπειτ᾽ ἠφίει ἑξῆς ἐπὶ πάντας ὁϊςοὺς 
Αντυ τοῦτ ἦν 1Φ “ἰ ἑς ἧς ἐπ ποντας οὐςζους 

ὁδυσσία. τῦλ. Τέως μὲν ἐτόλμα) τότε μὲν ὑπέφερε πάντα. τὸ 

φησιν] καχκομόροις, 173. ὁυοχλέομον) ἀἈπυλοῦμεν, 182. ἔνωτ 



«δ6 ΤῊΣ ΟΜΕΡΟΤ 

ἦντα τιτυσχόμενος" τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον: 
“ἃ “τ ψ ἢ : Ρ τ Γνωτὸν δ᾽ ἦν, ὃ ῥά τί; σφι θεῶν μάξάῤῥοθο ἦεν, 

ἊΣ ’΄ ν ϑι ἣν ΄ ἊΣ Αὐτίχα γὰρ κατὰ δώματ᾽ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ; 

Ἀτεῖνον ἐπιστροφάδην" τῶν δὲ στόνος ὦρνυτ᾽ ἀπικῆς, 

Κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι θῦεν. 
ΠῚ ΣΉΝ ἃ ΄, ᾿ ΕΟ ΥΑΆ ΟΥΑΙ; 4» 

ς ἡμεῖς ᾿Αγάμεμνον, ἀπωλόμεθ, ὧν ἔτι χαὶ νῦν 

Σώματ᾽ ἀχηδέα χεῖται ἐνὶ μεγάροις ᾿Οδυσῆοφ' 
Εν οὐ γε πω ἴσασι, φίλοι χατὰ δώμαθ' ἑκάστου, 

Οἵ κ᾽ ἀπονίψαντες. μέλανα βρήτον ἐξ; ὠτειλέων, 

Ἰκατθέμιενοι γοάοιεν: ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ. προσεφώνεεν ᾽λτρείδιάο" 
.5 7. κ- " Ολέις. Λαέρταο πάϊ, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

Ε2 , ΄- ᾽ ᾿ φΨ’ 

ἦι ἄρα σὺν μεγάλη ἀρετῇ ἐκτήάσω ἄκοιτιν. 

ὡς ἀγαθαὶ φρένες ἦσαν ἐμύμωην, Πηνελαπεί ς αἹ " Οϑενὲς ἡ νιλῆνν ἢ πεῖν 

ἜΡ ; , - Ἄν ἢ κ' ὝΝ 
Ἰκουρ ᾿καρίου᾽ ὡς εὐ ρδμνητ᾽ ᾿Ολυσῆος, 

ἀνδρὸς Κουριδίου" τῷ οἱ κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, 

ἧς ἀρετῆς" τεύξουαι ὃὁ᾽ ἐπιλθονίοιταιν ἀοιδὴν, 

ἀθάνατοι χαρίεσσαν ἐχέφρονι Πχνελοπεί 
“ ΄ , " 

Οὐχ ὡς Τυνδαρέου χούρη κάκὰ μήδατο ἔργα, 

Κουρίδιον κτείναφα πότιν" στυγερὴ δέ τ᾽ ἀυιδὴ 
" ἀ τ ,ὔ 
Ἐστετ ἐπ ἀνθρώπους" “αλεπὸὴν δέ τε φῆμιν ὄπασσεν 

Ά ᾿ ᾿ ὦ 
Θηλυγχέρησι γυναικὶ, χαὶ ἅἥ «᾿ εὐεργὸς ἔῃσιν. 

. ᾿ “-» 1 5. ᾽ 
Ὡς αἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ΔΝ «᾿ Ὗ ᾿ , 
Ἑσταότ᾽ εἰν ᾽᾿λἰδαο δόμοις, ὑπὸ χεύϑεσι γαΐηςι 

1:85 

τοῦ 

200 

“᾿ς ᾿ »“- Ψ ἃ 4 Οἱ ὁ᾽' ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέταν, τάχα ὃ αγρὸν ἴχοντα “οὗ 

“" Ἑαλὼν πυϑᾷ τετυγμένον, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς 

Λαέρτης χτεάτισσεν, ἐπεὶ νάλα πόλλ ἐμόγηπεν. 

ἔνθα οἱ οἶκος ἔην » περὶ δὲ χλίσιον θέε πάντῃ 5 
, 

, , 

ἀνε τῷ σιτέσχουτο. καὶ ἵζαγον, αἀδὲ ἴχυοὺ 



ΟΔΥΣΣΞΙ͂ΑΣ Ὁ "87 

͵ ἰὸς ᾿ ΄ ᾧ “Ὁ τὦ. ἡ ΠΛῊΝ 

θανασίμους: ἡμεῖς δ᾽ ἐπίπτομεν ἐπ᾿ ἄλλῳ ἄλλος" ἐδύκεν δ' 
“- - εἰν εὖ 

οὖν θεῶν τις αὐτοῖς γενέσθαι βοηθός" αὐτιχα γὰρ ἀλχῇ πες 
᾽ , 

; “ ᾿ ν “ς-" “ι«-ᾳ«ψ ΝΟΣ “ ΡΗ 
ποιβύτες, καὶ ὁμόσε ἰόντες ἐφ᾽ ἡμᾶς τοῖς δυρασιν ἐν τῷ; δώ- 

" δ ἘΣ ΥῚΣ 
ματι, ἀπέκτειναν ἄλλους ἀλ)λὴ κατὰ γωνίας" καὶ ἦν ἀχεύειν 
χὰ Ρ Ν ᾿ Ν » ΟΝ 4 

ἀλλ᾽ οὐδὲν, ἢ κραυγὴν καὶ οἰκωγὴν σύμ μίτον. καὶ ἐλεεινυίν" 
ν ἊΞ ᾿ -᾿ὉΡὖ΄᾿ Ὁ δ, 

χαὶ τὸ ἔδιφος ἅπαν παραχρῆμα ἐπεχλύς ςτὸ αἴλατι, Οὕτως 
τ Ἅ5, ᾿ “,»,2 Ρ . ᾿ ἘΠῚ ΄᾿, ῃ ε ἂν 

οὖν, ὦ ἀγαμεμινον, ἀπολώλαμεν" χαὶ νῦν τὰ σώμα") ἡνιῶν 
Ἔ ᾿ » ν"  Υν ΡΤ Ἃ, ΜΡ: 

χεῖται ἀ- ἀφα τι ὑπὸ τῇ αἰϑούση, οἱ ὙΧῷὴ συγγένεις χαὶ ἃ Ὶ 
΄ 4 “»»ν ,, 

ἼΩΝ ἡμῶν ἑκάςου οὔπω ἴσασιν, ὅτι γένοιτο, ἵν, ἐκνύίψαντες 

τὸν λύθρον ἀπὸ τῶν. τ τραυμάτων, ὀλοφύρῳνται" ὃ γέοας μὰν 

λιστα γίνεται ταῖς τετελευτηλχύσι, 

Οὕτω μὲν οἷν οὗτος οὐχ ἔφθη ξαῦτ" 
Ἔ 

" 
᾽ - ᾿ 

νων, ἐφώνησεν, Ολξιώτατε Ὀδυσσεῦ, ὡς εὐτυχὴς εἰ, τοιαύτην 

γυναῖχα, εὑ»ά 
ἕ “ - Ὁ ΄ - 

φάμενος τὴν τοῦ ἱκαρίου" ἢ διηνεκῇ τοῦ ἑχυτῆς͵ 

Ὲ δ ̓ : ᾽ ᾿ ᾿ Ἂ Ὧν . - , Ἵ Ψ ος " 

ἀνδρὸς ἐποιήτατο μνείαν" ὁιὸ πλεῖστος λύγος αὐτῆς ἔσται 

Υ ᾿ τ - τι ΡῚ Σ Ἀ ρξνες 

ἐπ τας τὸν πάντα αἰῶνα ἕῳ πᾶσιν ἀνθηῴπηις" αὐτῇ ' ᾷ 

“ἤ - ᾿Ν οὗν, 
ὕστερον" τ ϑζδδι δὲ τῇ Τυνδάρεως, ἢ τὸν ἑαυτῆς 

συναπέκτεινεν ἄνδρα, χαὶ χατήσγυνε πᾶν τὸ “γένος τὸ τῶν 
ἘΠῚ 

Ὡ 4, " ὡ " 
γυναικῶν» χαν τις ἐν αὐταῖς σώφρων ἢ; στυγερὰ χαὶ χα-: 

κύφημα τὰ μέλοντὰ ἕ 5τᾶι. Τοιχῦτα δὲν οὗτοι ἐν ἅδου ΤᾺ χ 

λέγοντο πρὸς ἀλλήλους. 

οἱ δὲ περὶ τὸν ὁγυσσέχ, ἐξελθόντες τῆς πόλεως, ἀφίκον τ 

εὐθὺς εἰς τὴν, ἔπαυλιν’ ἣν Λαέρετιος αὐτὰς πονήσας ποτὲ, 

ἐξειρὴ κίσατο; ὅπη οἰχία ἦν, ὑφ᾽ ἑτέρων οἰκημάτων, ἐν εἷς 

ΠΡ π-ππιισιππυνεκ,., 1ςτἊὈνοτις, ς ς ὩΞΑΑ Ν τ  α  ΞΑΝΝΗΕΣΕΟ ἐπ᾿ 

δ᾽ ἦν, ὅτι θεῶν τις αὐτοῖς φοτθὶς ἦν. 

μένων. --τ Ῥαδα ἐπλυμιμύφει μανικῶς. το. Τυνδάρο9) 
, «ἢ “ τ ς΄ ὦ 

402. Καὶ ἦ χ' εὐεργὸς ἔτσι) χῆν τὰς τύχῃ εὗσχ, ἀνοῦὰ ἔογχ πράξ έ. ᾿ ᾿ ἵ ἵ 

ἀκὺ χεύθεν] ὑπὸ τεῖς χφυπτεῖς τίποις τῆς “ἦς 203. ΚΥήσιεν) πόβ 
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Δμῶες ἀναγχαῖοι, τοί οἱ φίλα ἐργάζοντο. 4ἴοὸ 
Ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηὺς πέλεν, ἥ ὁχ γέροντα 
ἐνδυχέω; χομέεσχεν ἐπ᾽ ἀγροῦ, νόσφι πόληος. 
ἔνθ᾽ ̓ Οδυσσεὺς διμώξσσι χαὶ υἱέϊ μιϑἥην ἔειπεν" 
ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ᾽ ἐυχτίυενον δόμον εἴσω" 
Δεῖπνον δ᾽ αἶψα συῶν ἱερεύσατε, ὅστις ἄριστος" αι 
Αὐτὰρ ἐγὼ πατρὸς πειρήσομαι ἡμετέροιο, 
Αἴ κέ μ᾽ ἐπιγνοίη χαὶ φράσσεται ὑφβαλμιῖσιν, 
Ἦέξ κεν ἀγνοίησι, πολὺν χρόνον ἀμφὶς ξόντα. 

ὡς εἰπὼν διμώξςσιν ἀρήϊα τεύχε᾽ ἔδωκεν. 
Οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον’ αὐτὰρ Οδυσσεὺς 4240 
ἄσσον ἴεν πολυκάρπου ἀλωῆς, πειρητίζων. 
Οὐδ᾽ εὗρεν Αολίον, μέγαν ὄργατον ἐσχα ταβαίνων, 
Οὐδέ τινα δμώων, οὐδ᾽ υἱῶν" ἀλλ᾽ ἄφα τοῖγς 
Αἱμασιὰς λέξοντες ἀλωῆς ἔυμεναι ἔρχος 
ἤγοντ᾽ αὐτὰρ ὁ τοῖτι γέρον ὁδὸν ἡγεμόνευεν, λῦ 
Τὸν δ᾽ οἷον πατέρ᾽ εὗρεν ἐβχτιμένη ἐν ἀλοωῇ, 
Λιστρεύοντα φυτόν' ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα, 
Ῥαπτὸν, ἀεικέλιον" περὶ δὲ χνήρησι βοείας 
Κνημῖδας ῥαπτὰς δέδετο, γραπτῦς ἀλεείνων, 
Χειρῖδας τ᾽, ἐπὶ χεροὶ ξάτων ἕνεχ᾽ αὐτὰρ ὕπερθεν 470 
Αἰγείην χυνέην κεφαλῇ ἔχε, πένθος ἀέξων. 
Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος ὀδυσσεὺς 
Γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένθης ἔχοντα, 
Στὰς ἄρ᾽ ὑπὸ βλωθοὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶδεν, 
Μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα χαὶ χατὰ θυμὸν .70 
Ἰύσσαι καὶ περιφῆνχι ἐὸν πατέρ᾽, ἠδὲ ἔχαστα 
Εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι χαὶ ἵἴχοιτ᾽ ἔς πατρίδα γαῖαν 

ἣΝ τ 

29 (ΩΝ ξινὰν 

Πρῶτον χερτουμίοις ἐπέεσσιν πειρηθῆναι. ,ήο Τὰ φρονέων, ἰθὺς 
Ἡτοι ὁ 

Τὸν ὃ 
Ὄ Ἂ» Ἴ {δ ν 
42 γξρον, οὐχ ἃ χη μὴ 
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ἐσκήνουν τῶν οἰκετῶν οἱ τὸν ἀγοὺν ἐργαζόμιενοι,, πεοιεστοι- 

χισμιένη" ἦν δ᾽ αὐτοῦ καίτις γραῦς Σιχελὴ τά τ᾿ ἄλλ᾽ αὐτοῦ 

διοικοῦσα, καὶ τὸν γέροντα Λαέρτιον θεραπεύουσα" ἐπειδὴ 

οὖν ἀφίχοντο αὐτοῦ, ὀδυσσεύς φῆσι πρὸς Τηλέμαχον, ὑμεῖς 

μὲν εἰσελθόντες, παρασχευάξεσθε τὰ ποὸς δεῖπνον, σῦν τὸν 

πάντων ἄριστον οράβδλιει: ἐγὼ δὲ πεῖραν βούλομαι τοὐμοῦ 

πατρὸς λαδεῖν, εἴμε ἐπιγνοίη πολλῷ διαῤῥυέντι χρόνῳ ἰδών. 

Ταῦτα δὲ εἰπὼν, χαὶ τὰ ὅπλ᾽ αὐτοῖς ἐπιθεὶς χομίσα: εἴσω 

τῆς οἰχίας, κατέθη αὐτὸς εἰς τὸν ὕρχατον" ἔνθ᾽ οὗ παρῆν 

οὔτε Δόλιος ὁ γέρων, οὔτε τίς τῶν υἱῶν αὐτοῦ: ἔτυχον γὰρ 

ἀπεληλυθότες πρὸς ἐπισχευὴν τῶν αἱμιασιῶν - ἡγουμένου 

αὐτοῖς τοῦ Δολίου" εὗρε δ᾽ αὐτοῦ μόνον τὸν πατέρα, περισΞ 

κάπτοντά τι τῶν φυτῶν, ῥυπῶντα περιδεύχημένον χιτῶνα; 

χαὶ περικνημίδας, ἐκ βύρσης ὁυαπτὰς ὑποδεδυμένον, τὴν ἀπὸ 

τῶν ἀχανθῶν οὕτως ἐπήρειαν ἀλεξόμιενον, καὶ ἐν χερσὶ χει- 

εἶδας ὑμοίως, τὴν ἀπὸ τῶν βάτων προφυλαττόμενον βλάξεν" 

ἐπὶ δὲ τῆς χεφαλῆς κόρυθα αἰγείαν ἐπιθεθλημένον, λυπηρὸν 

δ᾽ ὅλως ὄντα͵, ῥυσσόν τε, καὶ ὡρη δον δῶ; Οὕτως οὖν 

τοῦτον ἔχοντα ἰδὼν ᾿Οδυσσεὺς, στὰς ὑπ᾽ ὀγχνὴν τινὰ μεγά- 

λην, χατέλειδε δάκρυα, λογιζόμενος, ὅπως αὐτῷ προσίοι" 

πότερον περιπλακεὶς εὐθὺς ἀσπάσηται τὸν πατέρα, εἰπὼν, 

ὅςτις εἴη" ἢ ἀποπειραάθείς τι αὐτοῦ πρότερον διὰ πολλῶν 

ἐρωτήσεων ; ταῦτ᾽ αὐτῷ ἀμφὶ τὸ φυτὸν ἐνασχολουμένῳ, 

χαὶ τὴν κεφαλὴν κάτω νενευχότι, ὦ γέρον, ἔφη πρὸς αὐτὸν, 

πὸ -- “ πππ ο σπ:55-ὸς------ἕ τ τὺ πον οὐσαυσοσ κου 

αὐχῇ: πανταχόθεν ἦσαν τοῖς οἰκέταις οἰκήματα, ατὰ. Κομέεσχεν] ἐθεράπευεν 

αι. ἄσσον] Πλυσίον χ24. Αἰμασιὰς λέξοντες 1 ὑπισχευάσοντες τὰ αὐτοσχέδιχ, 

2ῶν τοιχίων περὶ τὴν ἀλωήν. 257. Λιστρεύοντα) Περ ἰσχάπτοντα τῷ λιμφαβδ δι... 

πρὸς τὸ συνάγεεθαι τὸ ὕδωρ αὐταῖς ῥίζαις αὐτοῦ. 119. Γραπτῦς] τὸ 

φτύας, ἀμυχὰς, περιξέσεις. 286. Βλωθ»)ν) ὑψίχομον. --α Εἶδε] γα 

πότ, κατέχων) κάτω ἔχω. --α ᾿ἈΑμφελάχαινε) περιέσχαπτε' ὅθεν Κα λᾷ 
ον, 

“ὦ 
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᾿ ρε : τρχατον, ἀλλ᾽ εὖ τῶι χομιδὴ ἔχει, οὐδέ τι πάμπαν, αἠΐ 
» ἌἘᾺ 3 μων» Ὁ. Ὁ δὲ ζι κι δα 

Οὐ φυτῶν, οὐ. συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη, 

Οὐκ ὀγχνὴ, οὐ πρασίη τοι ἄνευ χολιδῆς κατὰ κῆπον" 
δ. ὃ ὩΣ 5 . " “ ἄλλο δέ το; ἐρέω ,σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ" 

κυ ς ᾿ ᾽ ᾽ ᾿ ἣν ᾽ -“ 

Αὐτόν. σ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κομπῆ)ὴ ἔχει, ἀλλ᾽ ἄυχ ἡἕρας 

Δυγρὺν ἔχεις, αὐγμεῖς τε χακῶς, καὶ ἀτικέχ ἔσσαι. 50 
ΗΝ ΤΡ ; κω " ἢ ον 

Οὐ μὲν -ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ᾽ οὐ σε χούτζει 
Ὁ Ν ὦ ἦΝ ἔπ ὧν 

Οὐδέ πί τοι δούλειον ἐπιπρέξέι εἰσοράασθαε - 
ὟΝ ΄ η “. "9 ν᾿ ᾽ " 

Εϊὸος χαὶ μέγεθος: βασιλδύνγχο ἀνδῥὲ ἔοικας. 

Τοιούτῳ δὲ ἔσικας,, ἐπεὶ λούσαιτο, φἥγοι τε οὐτῷῳ ᾽ ᾽ ᾽ 

κοδέμεναι μαλακῶς" ἡ γὰρ δίχη ἐστὶ γερήντων; ΓΎ 
ΦΌΡ ᾿ Ω " ΄ » ε ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ χαὶ ἀτρεχέως ᾿χχτάλεξον; 

“- “- δ δ ρι ἢ ἘΝ ΡΣ ΡΒ ὲ ᾽ ᾿ το δμῶς εἰς ἀνδοῶν ; τεῦ } ὄρχατον ἀμφιπολχούεις; 
ῃ β-" ; ἐν » ΠΡ. ἐὐδα 

Ἱκαΐ μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευτον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ, 
Ξ ΠΡ Ἂν Ῥ : ᾿ 
Ἐὶ ἐτεόν γ᾽ ἰθάχη» τήνδ᾽ ἱκόμεθ", "ὥς μοι ἔξιπεν 

δι ἃ “-“" ᾳ δ ᾿ ΄ ΄ Θύτος ἀνὴρ, νῦν δὴ ξυμέληήμενης ἐνθάδ᾽ ἰόντι, χόο 

Οὔτι μάλ᾽ ἀρτίφοων, ἐπεὶ οὐ τόληνγσεν ἔχχστὰ ᾿ Δ. ἀν ᾽ “ 
“- Η 

Εἰπεῖν, ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον 
᾽ 

ἀντὶ ξείνῳ ἐμῷ, εἴ που ζώει: τε καὶ ἔστιν, 

ἢ ζδη τίθντυς χαὶ εἰν λίδαν δύμοισιν. 

ὑκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο χαί μεὺ ἄχουσον" ,Οὖ 
ΓΙ ἌΝ “ , ΝΣ» ΄ , 

ἄνδρα ποτ᾿ ἐξεωισσα φίλῃ ἐνὶ πατρίδη γαίη, 
Ν ΝΡ» “ονᾺ ἢ “" 
Ἡμέτερόνὸ ἐλθόντα" καὶ οὐπὼ τις βροτὸς ἄλλος 

΄ π , ᾽ ᾿Ξ 
Ἐείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵχετο δῶμα' κ ἦν 

,ὔ .Ν ΓΝ , Ν, 
Ἐδχετο δ᾽ ἐξ ἰθάχης γένος ἔμεναι, αὐτὰρ ἔφασσεν 

Αφέρτην ἀρχεισιάδην πατέρ᾽ ἔμμεναι αὐτῷ. .. 370 

»ἐξὲ τ λρ ἥξοχοα ᾿ ἀργνν. ες τὸ ἐξ ἐπιμελείας τοιαύτης εἰς τροφὴν ἀνθρώποις χρήσυλον ὄν. 

μϑλείας. χο ἔσσαι] ἐνδίδυσαι, 451. Κορμίζει) θεραπεύε 
φούλφινν] δούλοις ἁρμόδιον, αδς, πύδέμεναι! “καθεύδεν 
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ὑρῶ σε μλα πρόϑυμον ὄντα, καὶ δεξιῶς τὸν ὅργάτον τοῦτον 

καλλιεργεῖν᾽ οὐ γὰο ἔσθ᾽ ὅ,τι τῶν φυτῶν τουτωνὶ οὐ συχῆ, 
» “Ὁ Ν Ε ᾿ ᾿ κὰδ ὁ οὐδὲ ε ἃ Ὁ “ 

οὐχ ἀμπέλος, οὐκ ἐλαία. οὐχ Ογγνὴν ὃ πρασιᾶ ἐν τῷ 
5" ΓΑ σῥ. ΄ ἩΩΣ Ἐπ ὦ λείας τον νει" , χήπῳ, ὃ μὴ τελείας παρὰ σοῦ ἐπιμελείας τυγχάνει" ἃ 

- μὰ ΄ ψ εν μας Ἐρ τον ἢ ΄ 
ἐκεῖνο νῦν παρά σου βουλοίμην μαϑεῖν᾽ περιχναίει γάρ μου 

Α ΗΑ ἐμ " ΄ Η ἊΣ 
πως τὴν διάνοιαν τοῦτο' καὶ ὕπως μηδέν μον ὀργισθῇς ἐρω- 

πὥντι τί ποθ᾽ οὕτως ἀμελῶς ἔχεις σεαυτοῦ, αὐχμῶν τε ἐν 

βαθεῖ γήρχ, καὶ πενιχρὰ περ:θεδλιμιένος ; οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι 
ἐν 

ΝΜ ΄ ὅς ἮΝ », ΝΙΝ “- ᾽ 
ἀχαρίστως τὸν δεσπότην σὺ! ἔχειν, ὥσπερ ἄλλῳ τῳ ἀμε- 

Ὡ- . ὁ δ, 4 “ ᾿ χὰ ν τ Ἶ 

λοῦντι" οὐδ᾽ ἄλλως τῶν τυχύντων σὺ ἔοιχες εἶναι, οἷος πε- 
Ἢ ΝΖ , τὸ νν 

φυχέναι δουλεύειν, βασιλικῷ ἀνὸρὶ τύ,τ᾽ εἶδος χαὶ τὸ μέγεθος 
ν᾿ - 2 ᾽᾿ “- ΄ 

ὅμοιος ὦν", τοιοῦτον δ᾽ ὄντα͵, ἄλλον σε χρὴ. νῦν γε βίων διά- 

Ὑ:ιν, λουόμενον μὲν ἐσθίειν, ἐσθίοντα δὲ χαθεύδειν’ κάκ 

τούτου πάλιν ἀναχυχλοῦντα ταὐτὰ ἀεὶ, θεραπεύειν τὸ γῆρας" 

ὅτο γὰρ τοῖς Ὑε ὅσι δίκαιον γίγνεται" ἀλλ᾽ ἀγ᾽ εἰπά τοῦτο γὰρ τοῖς γεγηραχόσι δίκαιον. γίγνετ λλ᾿ αγ᾽ εἰς 
ι Δ ᾽ Ἁ ’, . Ἂ 

μοι τίνος οἰχέτης τυγχάνεις γεγενημένος ; χαὶ τίνος «ποθ᾽, ὃν 
" ων « λη ,,»π 

χαλλιεργεῖς, ὄρχατος ἐστὶν οὑτοσίν ; ἀξιῶ δὲ τἀληϑῆμοι 
᾿ ᾿ » "δ "4 - ἊΙ ον ὴ 7 τα Σ. 

πόντ'᾽ εἰπεῖν, ἵν᾽ εἰδῶ, εἰ ἀχηθῶς εἰς τὴν ᾿)άχτν τυγχάνω 
᾿ » ; ΤΑῚ Ἔα ἐλθὼν, ὥσπερ τις ἄρτι μοι ξυυισχλὼν χαθ' ὁδὲν εἰρηχέ μοι, 

ἀνὴρ οὐ πάνυ τὸν τρόπον χαθεστηκώς" χαὶ γὰρ πυθομένῳ 

μοι περί τινος, ὅςτις ἦν πάλαι ποτέμοι ξένος “γεγενημένος, 
- δ, ᾽ ν ᾽ : ᾽ ᾿ δ» 

εἰ ἐν τοῖς ζῶσίν ἐστιν, οὐχ ὑπέμεινεν ἀποκρίνασθαι" οὐδ 
᾿ κ ᾿ Ν ἐζὰ - ἀχροάσασθαίμου εἰς τέλος, ἀλλὰ χαταφρονήσας, παρήλλαξε" 

᾿ Ξ Γ ᾿, » 

τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ βουλοίμην πυθέσθαι καί σου, εἴ μιοι. προσέξεις 
ΠῚ -" 3 “ἢ , ᾧ ἃ 

«ὺν νοῦν᾽ τῶν γὰρ ζένωνγ ὅσοι ποτὲ παρεγένοντο ὡς ἐμὲ, 
"7 ᾽ ,ὔ ΓΝ [2 ΄ ἃ 

οὐδέν᾽ οὐδέποτε μέμνημαι τοιοῦτον ἄνδρα ξεγίσας, ὡς ἐχεῖ- 

νον τὸν ἰθακήσιον: ᾧ πατέρα γενέσθαι ἔφη αὐτὸς Λαέρτιον---- 

« , Ψ ."“--ὧν «.- Ὁ ν 
ἕ τὰρ δίχ»] τοῦτο γὰρ δίκαιον τοῖς γέρουσι γγνεται, 457. Ταῦ: Κἴνθ 

5 ΟΣ ΑΝ ΝΣ ἰΣ 
ἀμφιυπιλεύϑις) καλλιιργοῖς. φὅο. Ξυμόλύήμενος) ὅστις ἄρτι ἐνέτοχέ μϑίν 
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Ἀ ᾿ 4. Ά ᾿ 

τὸν μὲν ἐγὼ ποὺς δώματ᾽ ἄγων εὖ ἐξείγισσα, 
᾽ν δυὰς ᾿ ᾿ 

ἐνδυχέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἰκον ἐόντων 

Ν Ξ- “ ι Ν 

καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἵα ἐῴχει 

χρυσοῦ μέν οἱ δῶν εὐεογέος ἑπτὰ τάλαντα" 

ΩΣ 
ωι Δῶκα δέ οἱ χρητῆρα πανάργυρον, ἀνθεμόεντα, ΟῚ 

λῴδεχαδ᾽ ἀπλοΐδις χλαίνας, τότσους δὲ ὑζπηταξ » 

Τόσσα δὲ φάρεα καλὰ, τόσηυς δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας" 

Χωρὶς δ᾽ αὖτε γυναῖκας, ἀμύμονα ἔργ᾽ εἰδυίας, 

Ἰέσσαρας εἰ ἰδαλίμας, ἃς ἔθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι. 

᾿πὸν δ᾽ ἐμείδετ᾽ ἔπειτα πατὴρ, κατὰ δάκρυον εἴβων' χ“80 

Ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις" 

Τόρισταὶ δ᾽ αὐτὴν χαὶ ἀτάσθαλοι ἄνδρες ἔχουσιν" 

Δῶρα δ᾽ ἐτώδια ταῦτα γυρί»», νυρί ὀπάζων" 

Εἰ γάρ μιν ζ ωήν Υ̓ ἐχίχεις ἰθάχης ἐνὶ δήμῳ, 

Τῷ κέν ο᾽ εὖ δεν ἀμειψάμενος, ἀπέπεμψεν αϑ5 

Καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ" ἡ ὰ0 θέμις, ὄστις ὑπάρξῃ. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως χατάλεξον, 

Πέοστον δὴ ἔτος ἐστὶν, ὅτε ξένισδας ἐκεῖνον, 

σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ᾽, εἴ ποτ᾽ ἔην γέ» 

Δύσμορον ; ὅν που τῆλθ φίλων καὶ πατρίδος αἴης, 400 

ΥἸ4 που ἐν πόντῳ φήγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου 

Θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ᾽- οὐδέ ἑ μήτηρ 

Κλαῦσε περιστείλασα, πατήρ θ᾽, οἵ μιν τεχόμεσθα" 

Οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρος, ἐχέφρων Πηνελόπεια » 

Ἱκώχυσ’ ἐν λεχέεσσιν ἑὴν πόσιν, ὡς ἐπέοικεν, 405 

ὀφθαλμοὺς χαθελοῦσα' τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 
’ 

Καὶ μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 
(ε ΄ ξ» -, ΡῚ “ τἂν - 

Τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν ; πόθι τοι πόλις, ἡδὲ τοκῆες; ᾿Ξ Ὡν 

ἀοτ ἰφϑων] ἀρτίας χαὶ σώας τὰς φρένας ἔχων. 470. Τὶδ 

τὺ ψ ὰ" 7 
ν᾿" Ἂς. ἢ γκ--- 
ν» 

ἣ Ἢ 



ὩΔΎΥΣΣΕΙ λύε Ὁ. 193 

Τὸν ἀρχεισιζδην" τοῦτον γὰρ φιλοφρόνως ὑποδεξχμενος, ἐξέ- 
νισὰ τὰ εἰκότα ἀπὸ τῶν παρόντων, πολλῶν εἴχοηι ὄντων" 

δῶρα γὰρ αὐτῷ ἐπιδέδωχα γουσοῦ μὲν τάλαντα ἑπτά: χρα- 

τῆρα δ᾽ ἀργυροῦν σελαγίζοντα" χλαίνας δὲ δυωχαίδεχα" ἴσους 

δὲ τάπητας, ἴσα δὲ καὶ φάρη,, καὶ τοτούτου; χιτῶνας" χω- 

τὶς δ᾽ αὖ τ συν ἐπισταμένας ἐργάζεσθαι τέσσαρας εὐει- 

δεῖς, ὥς ποτ᾽ αὐτὸς ἑλέσθχι ἐξίωσεν. 

» ν᾿ » Λαέρτιος δὲ πρὸς ταῦθ᾽ ὑποδεδαχουμένος, ξένε, ἔφη, ἡ 
“-“ ᾿ ΓᾺ μὲν γῆ, ἴδε, ἣν φὴς, τῆς ἰθάγης ἐστίν' ἣν ὑθρισταί τινες χαὶ 

,ὕὔ κ᾿ Ὄ, ., ν ἀτάπηαλοι νέμονται" τὰ δὲ δῶρ᾽, ἅποτ᾽ αὐτὸς τῷ ἀνδρὶ ἐκεί. 
ἴς ᾿ .ὦμ0νδ ,᾿ ῬΞ Ν γνῷ μᾶλα πολλὰ χαριζόμενος ἐδωρήσω, ταῦτ ἄδωρ' ἄμφο- 

᾿ ε:».» “ τ ὦ τέφοις ὑμῖν ἀπέζησαν ταὶ ἐτώσιχ' εἰ τὰν ζῶντ᾽ ἐν ἰθάκη 
Ε ΄ 
ἐχεῖνον εὗρες, τάχ᾽ ἂν τάτ' ἄλλ᾽ εὖ ἐξενίσθης, χαὶ τὰ ἴσα, 

᾽ ῳ ὃ » - Ν ΄ εἰ υνὴ χαὶ πλείω, πὰρ αὐτοῦ ἀπέεις λασών' τοῦτο γὰρ δί- 
Ψ ε Χχιὴν “πη Ζοὺδ ς ἴχς ὑπ ἌΣ, ε Ξ . λλ᾽ γε δή “«. και πρὸς τ τοὺς ζένιχς υπχρ ρφν τὰς γίγνετ ται ἀλλ᾽ ἃ ἢ μὴ 

: - ἢ ἀπδς, πύσος χρόνος ἐστὶν, ἐξ οὗ τὸν δύττηνον ἐχεῖνον, σὸν 
᾽ ᾿ ““ἂΝ 9 2 Ν᾿ ΕΝ - ὃ μὲν ζίνον, ἐμὸν δὲ παῖλα ἐϊένισας; ὑύσμορός Ὑ ἐκεῖνος 

“5. » “ 
΄ ’ δ), ὃν ἤτοι ἐν πόντῳ πῇ τύῤῥω τῆς φίλης πατρίδος ἰχθύες, ὴ 

- δ ῶ ..} ἐν ἀπείρῳ τὰ θηρία ἀκλαυστόν τε χαὶ ἄταςον πατρί τε καὶ 
᾿ - 

μετον ἡμῖν γενγς νη μένον κατέφαγον ," οὐδὲ μὴν Πηνελόπη ἢ 

δ τοῦ λυ [ Ω -Ἐ γυνὴ αὐτοῦ, ὑρλνήσασα αὐτὸν͵ ὡς εἰκὸς, ἐπὶ κλίνης, ἠξίωται 
συγχλεῖται αὐτῷ τὰ ὄμματα, ὡς νομίζεται ὅπερ δί- 

΄ 
- χχιον μάλιστα γίγνεται τοῖς 

πες συγ α ὃς δὲ τ ΟΣ ΜῈ αλ 
τελευτηχῦσι" Οὐ ἐς νῦν ἀκ υΝ 

᾿ 4 ν᾽ ΄ 

καὶ αὐτὸς ἐν μέρει, τὶς ὧν τυ) υχάνει; 
-» χαὶ ποδαπὸ τ; χαὶ 

ΓῚ 

ἄρα, τὸ τ ᾿ εἰδυίας ἐογάζεσθαι οἷον εἰδήμονας, ἢ ἢ τὸ εἶδος Χάλλίστας. «82, ἐτώσια μὰ 5 ἘΝ 
ταια, εἴγε ὧδὲ Ἐν σοὶ νῦν τούτων, ἐχείνου ἀπιθανόντος, ἀποδιθήσετα! 
ἡ γὰρ θέμις] τοῦτο γὰρ δίκαιον: ὅ ἐστι τῶν αὐτῶν δίχαιον τυχοῖν ᾿ Ἐ 

σάρξα τὰ εὖ ποιεῖν, 206. Καθε)εῦ σα] χατοχλοίκ; σα. 300. ἔμπορο 
(τον. ς Ὁ 13 Ἴ 



τοά ΦΉΣ. ὌΜΕΡΟΥ 

Ποῦ δὲ νηῦς ἕστηχε βοὴ, ἥ σ᾽ ἤγαγς δεῦρ" 
ἀντιθέους θ᾽ ἑτάρους; ἢ ἔμπορος εἰλήλουθα; 300 

Νυηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης, οἱ δ᾽ ἐχύήσαντες ἔδησαν: 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειδόμενος προσέφη πολύμητις ὀδυσσεύς: 

Ἰοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ᾽ ἀτρεχέως καταλέξω, 
Εἰμὶ μὲν ἐξ ἀλύξαντος, ὅθι κλυτὰ δώματα ναίω, 
Υἱὸς ἀφείδαντος Πολυπημονίδαο ἄνακτος" 305 
Αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ὄνομ᾽ ἐστὶν ἐπήριτος" ἀλλά μ8 δαίμων 
πλάγξ᾽ ἀπὸ Σιχανίης δεῦρ᾽ ἐλθέμεν, οὐχ ἐθέλοντα" 
Νηῦς δέ μοι ἤδ' ἕστηκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος. 

Αὐτὰρ ᾿Οδυσσῆὴϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστὶν, 

Ἐξ οὗ κεῖθεν ἔζη, χαὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης; 310 

Δύσμορος" ἧ τέ οἱ ἐσήλοὶ ἕσαν ὄρνιθες ἰόντι, 

Δεξιοὶ, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον, 

Χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών" θυμὸς δ᾽ ἔτι νῶϊν ἐώλπει 

Μίξεσθαι ξενίη, ἠδ᾽ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν. 

ἃς φάτο" τὸν δ᾽ ἄγεος νεφέλῃ ἐκάλυψε μέλαινα" 31:5 

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν 

Χεύχτο χὰκ χεφαλῆ; πολιῆς, ἀδινὰ στοναχίζων. 
Η Ἄς πω τ » ἢ Ὁ 

γετο θυμὸς, αν ρινᾶς δέ οι Ὡδὴ 
, 
᾿ Τοῦ δ’ ὧο 

Δριμὺ μένος προὔτυψε, φίλον πατέρ᾽ εἰσορόωντι" 
“ "δ Κύσσε δέ μιν περιφὺς, ἐπιάλμενος, ἠδὲ προτηύδα' 2310 

ἃς “Ὁ, Ὁ. ι ᾿ ὡ 
Κεῖνός μέν τοι ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾶς, 

-“ ΄΄ Ἡλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 

ἀλλ᾽ ἴσχεο κλαυθμοῖο, γόοιό τε δαχρυύεντος. 

Ἐκ γάρ τοι ἐρέω: μάλα δὴ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης" 

ΦΦοΕο΄]σ Νὰ ον του δι ιν δ ονδικτιυιυυ τ ες 

τῆς γεὼς ἀλλοτρίας. 300. ἐκθήσαντες ἔδησαν) ἐκ ΟιΟσαντές σε, ἀφέπ)ανς- Ἢ ἀὐδυο ἼΣΝ ἘΡΡΝ ε Α “ἤ σαν. 304. ἀλύθας πόλις ἰταλίας φασί. 307. Σικανίας} τῆς Σικελίάς, 9 “ἐκ. 
Σιαανοῦ τοῦ ποταμοῦ ἐλθέντες οἱ ἴξηρες, ἤκησαν. 31τι. ὄγνιθες οἰῥνξξ, “τό: Ἰ ᾿ 

Υ 
δὰ 

) 



ΔΥΣΣΕΤΑΣ Τῆ; 105 

πίνων ποτὲ παῖς γενόμενος; ποῦ δ᾽ ἡ ναῦς, ἣ δεῦρ’ ἤγαγέ 
σε μετὰ τῶν ἑταίρων ; ἢ ὡς ἔμπορον ἁπλῶς ἐπ᾽ ἀλλοτρίας 
νεὼς δεῦρο πλεύσαντα ἐχθιθσαντές τινες) ἐπανήχθησαν ; 

ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα ἐγὼ, ὦ γέρον, εἰμὶ ἐξ ἀλύ- 
ὕαντος, ὅπη μοι οἰχία περικλυτὸς, ἐπεὶ τοῦτο βούλε!: πρῶ- 
τὸν μαθεῖν παρ᾽ ἐμοῦ" πατὴρ δὲ, ᾿Αφείδας ὁ Πολυπήμονος, 

᾿ :- , 4, «"Ἃ βασιλεὺς οὗτος' ἐμοὶ δὲ ὠπίοιτος ὄνομα ἀλλὰ δαίμων τις ᾿ 

΄ ΠῚ ΄ “ “, ἕψῃ συνελάσας ἀπὸ Σικελίας, εἰς τὴν δὲ τὴν γῆν ἐξεδίχσε κατα- 
“» 

» « ΄ 

- ε »" - ιψ τ χθῆναι" ἡ δὲ ναῦς ἐπὶ τῆς ἐσχατιᾶς πῃ μακρὰν ὁρμίζει τῆς 
᾿ νι 

᾿ »" τὰ “-᾿ πόλεως. Οδυσσεὺς δὲ πέμπτον τουτὶ ἔτος, ἐξ οὗ ἀπὸ τῆς 
25. ὦ δ , ͵ ξ ὟΝ “ἂς ΠῚ » " ἐμῆς ὡρμήθη πατρίδος δύσμορος ἐχεῖνός γε" φροῦδοι ἄρ - " ἢ " Μ ᾿ ἤσαν αὐτῷ οἱ δεξιοὶ Οἰωνοὶ, οἷς αὐτός το κἀγὼ προπέμπων 
ἐχαίρομεν, ἐλπίζοντες αὖθις συμξαλεῖσθαι ἀλλήλοις, χαὶ 
ξενίοις ἀμείψεσθαι. 

- δ᾽ » ὰ, ϑν “ ΄ σον ΄ Ῥαῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, τοσοῦτον πάθος χαὶ δχοτόμαι- 
’ὔ΄ -- 

“ 3 
- 

νὰ περιχέχυται τῷ γέροντι Λαερτίῳ, ὥστ ἀμφοτέραις τῆς ᾽ 
4 ἀξ - - χόνεως ἀνελόμενος, χατέχει ἐπὶ τῆς ἑχυτοῦ πολιᾶς χεφα- ΡΞ ᾿" ΧᾺ λῆς, στένων χαὶ ὁγυρόμενος" πρὸς ἃ ᾽Οδυσσεὺς μηχέτι δυ- 

γάμενος προσποιεῖσθαι, δριμύτητος σφοδρᾶς αὐτῷ τοὺς μυ- 
κτῆρας ὑποδραμούτης, μήθ᾽ ὁρᾷν τὸν πατέρα οὕτω θλ:66- 

» μι μένον, προσιὼν αὐτῷ, χχὶ περιφὺς κατεφίλει, πάτερ, λέ- φι Ὁ Γ - ." ᾽ : γῶν, ἐκχξινος, ὃν ποθεῖς, ἐγὼ δδ᾽ αὐτός εἰμι ὁ Ὀδυσσεὺς, 
, -Ὁ ς - 

᾽ ὁ σὸς φίλος παῖς, εἰκοστῷ ἄδη ἔτει ἀπονοστήσας" ἀλλ᾽ ἀπί- 
- 

» . 
"ὦ » 

χου νῦν γέ χλαυϑ μοῦ Χχαὶ δακρύων ἴσἢ; δ᾽ ἐν ὀλίγοις χὰ- 
“γὯ. Τὺ νὰ νῦν χαιρὺὸ εὐὶὲ πριε ἌΒΕν,: ς , χεῖνο" (οὐ γὰρ νῦ 'ρὸς πέρι τούτων μηχύνειν) ὦ. πάντε 

ἱ μνηστῆρες δεδώ δίκην, ἀναιρεθέ ᾿ ὑπ ἐμοῦ ὁ 
δι μνηστῆρες ὑεθώχασι δίκην, ἀναιρεθέντες γ᾽ ὑπ ἐμοῦ ἐν 
-ἰο Ξεν-- πε. ος 
Ἀριμὺ μένὸς προῦτυψεν) ἐπειδάν τις οἰκτρόν τὶ τῇ μνήμῃ χαταλαμδάνῃ, «ὦ 
σϑάνεται δριμύτητα τινὰ προεμπίπτουσιν τῇ δινὶ » ὡς πρόδρομον τῶν χέγο βύων᾽ ἐντεῦθεν Θούκριξος: » Καὶ οἱ ἀεὶ δρυμεα, χολὰ ποτὶ ῥινὶ καάθήται τ 

λ »« ᾿ 
10 ᾿ 



108 Ἐσυσε ἢ ἈΠ ῬΊΘΟΣ 

Μνηστῆοας χατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν, 3.5 

Αὐὠδῃην τινύμενος θυμαλγέα »αὶ χακὰ ἔργα. 

Τὸν δ᾽ αὖ Λχέρτης ἀπαμείξετο, φώνηπέντε" 

Εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε ἐμὸς παῖς, ἐνθάδ᾽ ἱχάνεις, 

Σῆμά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀοιφροαδὲς ὄφοα πεποίθω. 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος, ποοσέψη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς 330 

Οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσιν, 

Τὴν ἐν Παρνησῷ μ᾽ ἔλασεν σῦς γευχῷ ὀδόντι 
᾿ ο᾿ ν ͵ 

Οἰχόμενον" οὺ δέ με προῖεις καὶ πότνια μ᾿ ἡ ΤῊ 
ἷ, ᾽ ᾶ ᾿ ἊΝ ἀν ἃ 
ἐς πατέρ᾽ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ᾽ ἂν ἑλοίμην 

- ΟΝ ω. ᾿ 

Δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο χαὶ κατένευσεν. 335 
5" ᾽ Ὁ Ν ΄ ν᾿ φις σι . 

Εἰ δ᾽ ἀγε τοι χαὶ δένδρε, ἐυχτιμένην χατ᾽ ἀλωὴν 
ν “ ἢ .᾿, ἈΝ ν᾿" ὁ ἴτω “ 

Εἴπω, ἃ μοί ποτ᾿ ἔδωχας, ἐγὼ ὁ ἥτεύν σε ἕκαστα, 
Ἶ Ν 54.Ἃ " ὡ ᾿ , ΝΛ ΝΥ ὦν. δι 

Παιδνὸς ἐὼν, χατὰ κῆπον ἐπισπόμενος" διὰ ὃ αὐτῶν 
Ν᾽ 9 ΄ "» 

ἱχνεύμεσθα, σὺ δ᾽ ὠνύμασας χαὶ ἔειπες ἕκχστα. 
ἢ ΄ὟΝ ὮΝ ὟΣ ζΖ 

ὄγγνας ρβοι δῶχας τριτχαιθέκα χαὶ δέχ μηλέας, 320 
᾿ Ν᾿, "1 

Συχέας τεσσαράκοντ'" ὄρχους δέ μοι ὧδ᾽ ὀνόμιηνας 
, δ 

Δώσειν πεντήχοντχ, διατρύγιος δὲ ἔχαστος 
τ ῦςς 

ἤην" ἔνθα δ᾽ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖλι ἔασιν, 
δ δ “ 

ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιδρίσειαν ὕπερθεν. 
᾿ δῇ Ν : ᾿ 

ὡς φάτο᾽ τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα χαὶ φίλον ἧτορ, 3215 

Σήματ᾽ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφοχδ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 

ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ 9λε πήχεε' τὸν δὲ ποτὶ οἷ 
Εἶλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς. 

Αὐτὰρ ἐπεί Ἵ ἄμπ υτο, χαὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 

ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 350 

2εῦ πάτερ; ἣ ῥα ἔτ᾽ ἔστε θεοὶ κατὰ μαχρὸν Ὄλυμπον; 
Ει Το. μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτισαν, 

Νῦν τῷ αἰνῶς δείδοιχα χατὰ φρόνα, μὴ τάχα πάντε 

Ἐνθάδ ἐπέλθωσιν ἰθαχήσιοι, ἀγγελίας δὲ 

πάντῃ ἐποτρύνωσι Ἰςεφαλλήνων πολίεσσι". 

τὸν δ᾽ ἀπαμιειδόμεγος προσέφη πολύμητις Ὃ ΣᾺΣ 



ὉΑΎΥΣΥΝΙΆΑ :». «{2: 197 

Ὲ - δ κῦ Ν χῶν, ἢ 
τῷ δώματι, ἀνθ᾽ ὧν τοιαῦτά γε καὶ τοσαῦτα ἡμᾶς εἰσι δὲ- 

᾿ Ῥπες ΥΔῚ Δ» ἀν᾽ 
Λαέρτιος δὲ ποὺς ταῦτα, εἰ ὁ Ὀδυσσεὺς οὑμὸς παῖς εἰ 

: 

Ν ὙΥΙΣ ΠΥ ἄτας 

συ; ὄξιξζον μοί τι σημεῖον " ὃ ἰδὼν ὧν πιστεύσαιμι, 

Οδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα, οὐλὴν τήν δὲ πρῶτον ἰδὼν, ποῖ- 
᾽ 

το Ξ 

θου μοι λέγοντι τἀληθῆ, ἤν μον οὕς ἐν Παρνασῷ, ΜΕ 
΄ ΄ ᾽ , μ Ὡ ,͵ 

τῷ δόντι: ὁπότε σύ τὸ χαὶ ἡ μήτηρ ἐπέμψατ τς ὥς; Αὐτέ- 

" ΠΣ ἢ κὰν δῶ Ἂς Δ ὃ ; 

λυχὸν τὸν παππον τὰ ωοχ Αἡψώμιενον) α εὔρ᾽ ἐκεῖνος ἦλ. 

᾿ 5 νι Νῃ 

θὼν γεννηθέντι ἀοι ἐπηγγείλατο δώσειν" ἔπειτα χαὶ απὸ 

ἄττα τουτωνὶ ἐπιδείξω σοι, ἃ χοιλιδἢ νέῳ μο: ὄντι, ἑπο- 
, ᾿ -φ» Α 5 -" , δ" ̓ ν ͵ , 

μένῳ ἐν τῷ ὀογάτῳ τουτοῖ, καὶ αἰτοῦντι ἐ γεδώχεις μο! τότε, 

εἰ ἔτι μέμνησαι ταῦτα" ὄγχνας μὲν τὰς πάτας τρισχαίδεχα, 

μηλέας δὲ δυωκαίδεκχ, συχέας δὲ τεσσαράκοντα' στίχους 

δ᾽ ἔεϑίλμι ὑπέσχου μιοι δώσειν ὧδε πεντήκοντα᾽ ὧν ἔχα- 

στος παντοίας σταφυλὰς πεπείρους παρεῖχεν» ὁπόθ᾽ αἱ ὦραι 

παρεγένοντο ἄνωθεν παρὰ τοῦ Διός. 

Ταῦτα δ᾽ ἀκυύσας ὁ γέρων παρελύθη τά τα γόνατα καὶ 
- δ, " - “ Ν 

τὴν χαρδίαν ἐκ τῆς χαρᾶς καὶ ἐμπεσὼν τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ 

χατερίλει, χαταλείύων αὐτῆι τοῖς δάκουσιν" ὡς δ᾽ ἀνα- 

πνεύξας, ἀποχατέστη, Ζεῦ πάτερ, ἔφη») εἰσὶν ἄοα θεοὶ ἀφο- 
᾿ 

εῶντες τὰ παρ ἀνθρώποις νιυγνό εἴγ᾽ οἱ ἀλαζόνες μνὴ- φῶντὲς τὰ πὰρ ανθρώποις γιγνόμενα 7) ΕΥ οἱ ἀλα-ογᾶς μ' 
» , ᾿, » ᾿ 

στῆρες δεδώχασι δίκην ἀξίαν, ὧν ἔπραξαν" ἀλλὰ δέδοικ 
" ᾿ δ ὩΣ εν ὡΣ Ϊ ῃ ἃς. Κ Ῥν ἣν, Ἃ, " 

ἔἐγὼγ ετι μή τι οἱ ἢαγιήσιοι αὐτοί τε ἐπίθωνται ἡμῖν, καὶ 

το ἢ Ἕ» ἀζαγα . Ρ μπ 
τῶν ἐκ τῆς Κεφαλλήνης πολλοὺς μεταπέμψωνται. 

ὀδυσσεὺς δὲ πρὸς ταῦτα, θάῤῥει, πάτερ, μηδέν σοι τού- 

3171. ὦρχην:} στίχους ἀμπέλου. 84τ. Διατρύγιος) ἢ παντοίας παρέχων στα- 

Σ Ὁ οὶ 2 5, ἬΠΟ στ ἘΣ  Υ μὲ γις. 3.17. Πρρτὶ οἴ] πρὺς ἑαυτὸν ἀνέλαδεν Δειπούυ- 

χη πυευᾶτν, 352, ἀπε. 



τοῦ ΤῊΣ ΟΜΗΡΟΥ δ 

Θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων," 
ἀλλ᾽ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι χεῖται" 
Ε θα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συδώτην 
Προύπεμ᾽, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσ: τάχιστα. 

ὃς ἄρα φωνήταντε, βάτην πρὸς δώματα χαλά, 
Οἱ δ’ ὅτε δύ δ᾽ ἵκοντο δόλους εὐναιετάοντας, 
Εὖρον Τηλέμαχον χαὶ βουχήλον ἠδὲ συφώτην, 
Ταμνομιένους κρέχ πολλὰ, κερῶντάς τ᾽ αἴθοπα οἶνον. 
Τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴχῳ 
ἀμφίπολος Σικελὴ λοῦσεν χαὶ χρῖσεν ἐλαίῳ" 
Αυφὶ δ' ἄρα χλαῖναν χαλὴν βάλεν" αὐτὰρ ἀθήνη 
ἄγχι παρισταμένη μέλε᾽ ἤλδαγε ποιμένι λαῶν, 
Μείζονα δ᾽ κὲ, πάρος, καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι. 
Ἐκ δ᾽ ἀσαρμίνθου βῆ: θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱὸς, 
ὡς ἴδεν ἀθανάτοιει θεοῖς ἐναλίγχιον ἄντην" 
Καί μιν φωνήσας, ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ὦ πάτερ, ἡ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων 
Εἰδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆχεν ἰδέσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον γὔδα" 
ἶ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ χαὶ ἀθηναίη χαὶ ἄπολλον, 
ὡς Νήριχον εἷλον, ἐὐχτίμενον πτολίεθρον, 

ἀχτὰὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων, 
Τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέοοισι δόμοισιν, 
Τεύχε᾽ ἔχων ὥμοισιν, ἐφεστάμεναι χαὶ ἀυιύνειν 
ἄνδρας μνηστῆρας" τῷ χε σφέων γούνατ᾽ ἔλυσα 
Πολλῶν ἐν μεγάξοισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθης. 

ὥς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὺς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
Θὲ δ᾽ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύχοντό τε δαῖτα, 
Ἐξείης ἕζοντο κατὰ χλισμούς τε θρόνους τι’ 
ἔνθ᾽ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον' ἀγχίμολον δὲ 
ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ᾽ υἱεῖς τοῖο γέροντος, 
ἐξ ἔργων μογέοντες" ἐπεὶ προμολοῦσα, χάλεσσεν 
Μήτηρ, γρεῦς Σιχελὴ, ἥ σφέας τρέφε καί ῥὰ γέροντα 
ἣν υχέως χομέεσχεν, ἐπεὶ χατὰ γῆρας ἔμαρψεν. 
Οἱ δ᾽ ὡς οὖν ὀδυσῆῇα ἴδον ςράσσαντό τε θυμῷ, 

Δι 

οἱ 

ΓΑ “Ἂν 
- » ΕΣ ᾿ ᾽ Ἑσταν ἐνὶ ϑεγάροισι τεθηπότες" αὖ τὸρ ᾿Οδυσσεὺς 

’, ᾿ 
, Μειλιχίοις ἐπέεστι χαήσπτόμεγος πορσέειπεν" Α͂ 

᾿ , 

. τᾷ 

50ο 

3605 

8η5 

380 

285 



ΤΣ ΣΕ Αὐτῆς 100 
, ᾿ ᾽ ᾽ Ν ᾿ τῶν μελέτω" ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἴωμεν πρὸς τὴν οἰκίαν δευρὶ, ὅποι 

ΑΡΕΣ ἼΞ ὃν Εὐμαίῳ: τῷ συ, Σ προὔπεμψα Τηλέμαχον σὺν Εὐμαίῳ τῷ συδώτῃ, τὰ πρὸς 
τὸν δεῖπνον παρασχευχσομένους. 

δ . ΄ ᾿ Ὁ Ζ δ Ἐκ δὴ τούτων ἐχώρουν" ὡς δὸ οἴκχδε ἦλθον εὖρον τοὺς 
τ ΄ . Ν᾽, τ “μὲ 

ἀμφὶ Τηλέμαχον τέμνοντας τὰ κρέα, καὶ οἶνον χιρνῶντας" 

κἂν τούτῳ ἡ ἐκ Σικελῶν γραῦς, λούσασα Λαέρτιον, καὶ χρή- 

σασ᾽ ἐλαίῳ, ἐνέδυσε χλαῖναν καλήν. ἀθηνᾷ δ᾽ αὖ ἄλλοθεν 
ΓῚ ἊΝ “-“» Ψ» - “- Ε 

χαὶ χὐτὴ προσιοῦσα, ηὔξησεν αὐτῷ τὰ μέλη εὐρύνασα, χαὶ 
΄ .Ὡ πΑΣκΣ, ἢ χρο, - , ᾿ 

πάσσω διαθεῖσα ἰδεῖν ὡς δ᾽ ἐξῆλθεν ἐχ, τῆς πυέλου, ἐθαύ- 
νῷ ε (λ ΠΛΥΝΣ «ὦ ϑυυν ΄ μῷ -» 0 , μαζεν ὁ φίλος υἱὸς, ὁρῶν ἐκεῖνον ὅμοιον ὄντα τοῖς ἀθανά- 

ἐ ᾿ δὴ , ἣξ Ὁ ΄ ν “ ͵ 
τοις" χαὶ δὴ λαλήσας, ἡπούγ᾽, ὦ πάτερ, ἔφη, θεῶν σέ τις 

- ὕ» Ἀ , , . , ᾿ , ΄ 
υὖν. μεί,, ἢ πρύτερον τύ,τ᾽ εἶδος χαὶ μέγεθος ἐποίησε φαί- 

νεσῇαι. 

Λαέρτιος δὲ πρὸς ταῦτα' εἴν', ὦ Ζεῦτε χαὶ ἀϑηνᾷ χαὶ 
νή ν᾽ 

Ἄπολλον, τοιοῦτος νῦν γ᾽ εἴην, οἷος ἦν ὁπόθ᾽ εἴλον Ιήρικον 
“ » δας ἢ , ἐξ δ " ΄ ν πόλιν ἐν τῇ ἡπείρῳ, στρατηγῶν Κεφαλλήνων τάχα γὰρ ἂν 

θὲς ῃξ ἐνὺὼς αὶ αὐτὴ Ὁ δ᾽ λλοὺς τῷ Ῥ- )’ὲς περιϑεμενος χαὶ αὐτὸς τὰ ὅπλα, πολλοὺς τῶν μνὴ 

σ ἀπ ΖΦ, τς τς τ κ ι 
ορων ταὐτὰ, ξυ ἂν τὴν τήρων τοῦ ζῆν ἀπεστέρησα᾽ αὐ) 

" ᾿ , ᾿ . Ὁ Ταῦτα δὲ πρὸς ἀλλήλους διαλεγόμενοι, ἐπειδὴ πάνθ᾽ ὅτοι- 
κι ς ιν α ἣν ᾿ » μα ἤδη ἣν, περικαθεσθέντες, ἤρξαντο ἐσθίειν' κἀν τούτῳ 

γ᾽ ψ' , ΄ ᾿ ἐν " 

εἰσήει Δολίος ὁ γέρων, ἀπὸ τῶν ἔργων σπεύτας σὺν τοῖς ἑαυ- 
" ", ἔνε δες δὰ πὰ ἣν αξε , τοῦ παισιν" οὺς ἡ γραῦς ἡ Σιχελὴ ἔτρεφε, καὶ τὸν γέρονθ᾽ 

᾿ " "ἢς , 5 ᾽ ῬΑ Δ δον νῷ ,»»--ἃ “,ι ὁμοίως ἐθεράπευεν οὐχ ἀμελῶς" ἢ καὶ νῦν αὐτοὺς ἐχέλεωσε ͵ 

σπεύσασα" αἱ δὲ, ὡς εἶδον ᾿Ολυσσέα, ἔστησαν σὺν θαύματι 
᾿ 

Ν ἵς 4 ᾿ ᾿ δ δ ᾽ 4 

ἐνατενίζοντες πρὸς αὐτόν' ὁρῶν δ᾽ αὐτοὺς ᾽Οδυσσεὺς τεθη- 

Κλ 

397. Μαθαπτόμενο:}) προσυγήμενος. ἡ οά ἴπῚ χκέθγσθε ἑξῆς, καὶ ἄς 



00 ἜΠΟΣ ΟἸΚΗΡΟΥ 

ὦ χέρν, ἴζ᾽ ἐπὶ δεῖπνον" ἀπεκλελαθεοῦς δὲ θάμδευς 
“οὺν " τῳ ἐπι εις ᾿ τει Ἢ Δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐτ τιχειρὴ σειν μεμαῶτες, 309 

Μίμνοικεν ἐν μεγάροις, ὑμέας π τιδέγμενοι αἰεί, 
ὡς ἄρ᾽ ἔφη" Δολίος δ᾽ ἰθὺς κίε, χεῖος πετάσσας 

ἀ Ν 
τἷ “ἃ μφοτέρας" ᾿οδυσεὺς δὲ λαξὼν, κύσε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ. 

Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτε ούεντα προσηύδα" 
χὰ 3... ὦ ἦ φίλ᾽, ἐπεὶ νύστησας κΑδοσίνα σι μιά), ἡμῖν, Δοο, 

Οὐδέ τ᾽ ὀϊομένοισι, θ:οὶ ὃέ δ᾽ ἀνή γγον αὐτοὶ, 
Οὐλέ τε χχὶ μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ, τοι ὄλβια δοῖεν. 
Καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ, 

’ 
Ἄ 

Ἦ ἤδη σάφα οἶδε περίφρων Πηνελόπεια 
τ -" δ...» ἃ - ΄ὕ' Νοστήσαντά α6 δεῦρ᾽, ἢ ἄγγελο" ὀτρύνωμεν. λο" 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειδόμενος, προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. ' 

ν - ὦ γέρον, ἤ)η οἷδε" τί σε χϑὴ ταῦτα πένεσϑαι; 
: 

»ν ον ᾽ ὡς φάθ᾽" ὁ δ᾽ αὖτις; ἄρα εἰ ετ᾿ ἐὐξέστου ἐπὶ δίφρου. 

σ 
, »Ἂ ᾿ ὡς δ᾽ αὕτως παῖδες Δολίηυ χλυτὸν ἀμῳ 

΄ Δειχανόωντ᾽ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο" άτο, 
ᾧῳ 

Ἐξείης δ’ ἕζοντο ποραὶ Δολίον, πατέρα σφύν. 
ΓᾺΡ δὼ 

ἧς οἱ μὲν περ οἱ δεῖπνον ἐν: μεγάροισι πένοντο. 

»» “- τ . “- “" , ὄσσα δ᾽ ἄ»᾽ ἄγγελος χὰ χατὰ πτόλιν ᾧχοτο πάντη, 
Μνηστήρων στ πρν ἀόνατον, χαὶ Κῆρ ἐνέπουσα. 

᾽ν» ᾽ “ “- Οἱ δ᾽ ἀρ' ὁμῶς ἀΐοντες, ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος. Διὰ 
Μυχμῷ τε, στοναγῇ τε δόμων προπάροιθ᾽ ᾿Οδυσῆος" 

Ἐχ δὲ νέχυ; οἴκων φύρεον, καὶ θάπτον ἕκαστοι. 
ϑῳ»ν Τοὺς ὃ ες ἀλλέων πυλίων οἶχόνγδς ἕ ἐχαστον 

" , Ὥν "- Πές πον ἄγειν ἀλιεῦσι, θοῆς ἐπὶ νηυσὶ τιθέντες" 
Αὐτοὶ δ᾽’ εἰς ἀγορὴν κίον ἀθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ. 4λο, 

, ὑτ' ϑ “πὶ “γα “45 Ὲ ΄ 4 Αὐτάρ ἐπεί ῥ᾽ ἤ) γερθεν, ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, 

μεσ ποτ Ὁ ΘΘΙΕΘΒΕΘΘΕΡΕΟΕΝ 

ι 2 τς ἃ ε τὐ ὅζω τ τ: θζιαρο;, τοὐτέ - ᾿ 3 Ν τὸ τὸ ὕχιαῦος, ατι, παυσχαηῆς ϑλυμχζοντε;. 303. Οδυσπξ,;} 



ΟΑΥ̓ΣΒΕΙΑΣ ἃ δοῖ 

πότας, ὦ γέρον, ἔφη, δεῦθ᾽ ὑμεῖς γ᾽ ἀπαλλαγέντες τοῦ 
Ψ “Ἄς Ἵ θάμβους, παλχχάθησθ᾽ ἑξῆς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης" ἡμεῖς 

“- . ' ὰ γὰρ καὶ πεινῶντές γε, ἀλλ᾽ ἀνεδαλλόμεθα οὐκ ὀλίγον, ἀνα- 
μένοντες ὑμᾶς. : ᾿ἸΩΩΔῚ 

᾿β ᾽ ᾿ - . “, 
Δηλίος ὃ ἀνασχὼν τὰς χεῖρας, καὶ λχρύμενος τῆς χει- 

᾽ »' ον 

ρὸς ᾿Οδυτσέως, κατεφίλει: εἶτ᾽ ἔφ ῦ, 

͵ 

φη, ὦ φίλτατε ᾿Οδυσσεῦ 
ΤΕ “5; ἦλθες, δίσποτα, ἦλθες ἡμῖν ποτε, γλιχομένοις μὲν, μηχέ 

ἢ 2  ΠῸ τὸ δ ΣΝ ΤᾺ ΜῚ κι δὲ οἰομένοις" θεῶν ὃ ἀληθῶς εὐεργέτημα: τοῦθ ἡμῖν ἐςι 
. ᾿" -Ὁ Ξτ ἢ ζ - γεγονός" ἀλλὰ σοὺ νῦν οὐλέτε χαὶ μέγα χαῖρε θεοὶ δέ σοι 

νὼ Ρ - ΝΗ Ἂ. 5Ρ «ἃ Ὁ - , ὄλώια δοῖεν" νῦν δ᾽ εἰπέ μοι σαφῶς, εἰ χαὶ Πηνελόπη οἶδέ 
΄ὔ ᾿Ν δι. ΜΞ 4 «Ὧν χε " ἣν οὐ κα σὲ νοστήσαντα δεῦρο, ἵν᾿ αὐτίχα πέμιψωμεν ἀγγελον" εἰπόν - 
-»7 ἿΣ » ΄ τος δὲ τοῦ ᾽Οδυσσέως ναδελίαν τούτου ἔσεσθαι " ρείαν, ἐχα- 

΄ 
ἙΝ ᾿ - θέσθη ὁ Ων" ὡ; δ᾽ αὕτως καὶ οἱ παῖδες αὐτο περιχυ- 

᾿ τὰ θέντες τῷ ᾿Οδυσσεῖ, χαὶ καταφιλήασαντες τὰ εἰκότα, παρε- 
χαθέσθησαν καὶ αὐτοὶ τῷ πατρί, Οὕτως οὖν οὗτοι ἐδει- 
πνοποιοῦντη. 

᾿- Ἂν τ “ τς ᾽, 
Ἐν ὁ αὐ τῇ πόλει, τῆς τῶν μνηστήρων ἀπωλείας δια- 

ἊΣ , » 2 , ὧδ με: θρυλληθείσης, θύρυζος ἐγένετο μέγας ἀνδρῶν διαθεόντων 

οἰμωγῆτε χαὶ στεναγῇ πολλῇ, χἀπὶ τῶν προθύρων συνάγει- 
᾿ , " ῃ ᾿ 

ρημένων τοῦ ᾿Οδυσσέως" ὅθεν ἀναιρούμενοι τοὺς νεκροὺς χαὲ 
: , ὧν τ γὴν ἐκφέροντες, ἔθχπτον ἔ ἔχαστος τὸν ἑχυτοῦ, ὅπως εἶχέν ἀπὸ 
τῶν παρόντων' τοὺς δὲ ἐξ ἀλλοδαπῆς παρέδωχαν ἁλιεῦσιν 

ν Α ν, 

ἐχχομάζειν ἐπὶ τῶν πορ]υείων ἕἔχαστον εἰναδι πᾶς τοὺς οἱ - 

χείγυς᾽ αὐτοὶ δ᾽ ἔτρεχον ἄλλος ἄλλοθεν ἀθρόοι εἰς τὴν ἀγο- 

ΠΡ 4 " - “ι , - 

τοῦτο δοχεῖ εἶναι ἀντὶ ὀδυσσέωφ᾽ ἵνα ᾧ, ὁ Δολίος λαξὼν τὴν χεῖρα τοῦ ὁ- 
Ἶ παν τ 5: ᾧ ΔΙ: δυσσίω:, ἐφίλησεν ἐπι τοῦ ΧΑ) που" Ὑ8 ὙΧ2 τοῦ λόγου συνέπειχ τοῦτ᾽ ἐθέλει 

χχὶ τὸ χαθῆχον τοῦ οἰκέτου πρὺς τὸν εὐ σες ἤοο. Οὐκέτι} εὐ 
, Σ οἰδεΣήω, τα (ψ ἈΉΡ Ὡ νυ» ἢ « Ἵ εὐκέτι δὲ οἰομένοις, ὁ. Οὖλε] ὑγείαινε. 405. Οτρύνωμεν) πέμψωμεν. 

. 
Δειχανήωντη) ἐδεξιοῦντο, ἐφιλορφονοῦντο. ἢ. «3. Ὁ 5σλ} ἡ φήμη. ἡ τυ ΑΒ ΤΥς 
“οὶ μυχυδς, καὶ μυχμὸς τὸ αὐτὸ, ἐ διὰ τῶν δινῶν γενεχεγος ἦχος 



ΔΟΊ ΤῊΣ Ο ΜΗΡΟΥ͂ μὰν 

Ἰοῖσιν δ᾽ Ἐὐπείθης, ἀνά θ᾽ ἵστατο, χαὶ μετέειπεν" 
παιδὸς γάρ οἱ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔκειτο, 
᾿Αντινόγυ, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
Τοῦ ὅγε δακρυχέων ἀγορήσατο, καὶ μετέειπεν" 45 
ὦ φίλοι, ἢ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐμιήσατ᾽ ἀχαιούς" 
Τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄ ἄγων πολέας τε χαὶ ἐσθλοὺς, 
ὥλεσε μὲν νῆας γλαρυρὰς, ἀπὸ δ᾽ ὦλεσε λαούς" 
Τοὺς δ᾽ ἐλθὼν ἔχτεινε Κεφαλλήνων ὄχ’ ἀρίστους. 
᾿Αλλ ἄγετε πρὶν τοῦτον, ἡ ἐς Πύλον ὦχα ἱχέσθαι. 430 
ἦι χαὶ ἐς ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν ἐὑπειοὶ, 
ἴομεν" ἢ χαὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθ᾽ αἰεί" 
Λώξη γὰρ τάδε γ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 
Εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας 

ῳ-- ωτ 
Τισόμεθ᾽, οὐκ ἂν ἔμοιγε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο ή 
Ζωέμεν’ ἀλλὰ τάχιστα θχνὼν φθιμένοιςσ: μετείην. 
ἀλλ᾽ ἴομεν, μὴ φθέωσι περαιωθέντες ἐκεῖνοι. 

ἧ; φάτο δακρυγέων" οἶκτος δ᾽ ἔλε πάντας Ἀχαιούς. 
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε Μέδων χαὶ θεῖος ἀοιδὸς 

Ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφέας ὕπνος ἀνῆχεν' 47 ᾳᾷ 

ἔσταν δ᾽ ἐν μέσσοισι: τάφος δ᾽ ἕλεν ἄνδρα ἕχαστον. 
Τοῖσι δὲ χαὶ μετέειπε Μέδων, π' πνυμένα εἰδώς. 
Κέκλυτε δὴ νῦν μευ, ἰ)ακήσιοι" οὐ γὰρ ᾿οδυσσεὺς 
ἀθανάτων ἀέκητι θεῶ, τάδ᾽ ἐμήσατο ἔργα" 
Αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμιουτον, ὅς ῥ' Ὀδυσῆϊ 445 
Ἐγγύθεν ἑττήχει χαὶ Μέντ ορι πάντα ἐῴχει. 
ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ᾽ ᾿Οδυσῆος 
Φχίνετο θχρσύνων" τοτὲ δὲ μνηστῆρας δρίνων 
Θῦνε χατὰ μέγαϑην" τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 

ΟΝ σεν, τοῦ σιΐαχτος χενὴ κορ ὦ ῃ χὰ ὦ ᾶ ἕο νεῖν, τοῦ στόματος κεχλε σενους γι. ἢ καὶ ἔπειτα) οὖδὲ " ἦ; 
, 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΥ ὦ 10 

΄ Π . δι τὺ ν - βάν" ὅπου συλλεγέντων ἅπάντων, Εὐπείθης, ᾧ χαὶ μεῖζον 
τὸ πάϑος ἐγένετο ἐπὶ ἀντινόῳ τῷ παιδὶ, ὃν πρῶτον Ὀδυοσ- 

ῃ » ἄνες ΝΑ' , τὸ τὰ » σεὺς διετόξευσεν, ἀναστὰς ἦοχε λόγου τοιοῦδε. ὁρᾶτ᾽, ὦ 
» Ὁ» τῶν ἃ χι - δος δε - ἄνδρες » οἵα ὡνὴρ ἐκεῖνος, ὡς δεινὰ χαὶ χαλεπὰ ἡμᾶς ἔδρα- 

ἐν ἂ' ν . ΝΣ ἂν χὰ σε᾿ πρῶτον μὲν γὰρ πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ἡμῶν ἀπαγα- 

γὼν ἐπὶ Τροίαν τούτους αὐταῖς ὅλαις ναυσὶν ἀπώλεσεν ἐν βα- 

λάσσῃ" πολλοὺς δὲ καὶ νῦν ἐπανελθὼν, τυὺς ἀρίστους ἁπάν- 
ΠΟΥ ας ΝΥ Ἐκ ὦ; ὅν δ ΚΌ Ν δῇ τ ἊΝ 

των᾽ ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπ᾿ αὐτὸν, δίκην τούτων παρ᾽ ἐ- 
"“" ιἰ 

κείνου ληψύλενοι, πρὶν ἀπάραι ἐς Πύλον, ἢ εἰς ἦτλιν πρὸς τοὺς 

ἐπ τ ΣΩ͂Ν ἐν ΤΥ τ ΕΥΣ πὴ εν Ἐπειοὺς, εἰ δέοι μὴ ζῆν ταπεινοὺς καὶ χατειφεῖς τὸν ἅπαν- 
Σ Ὁ « τ ΡΞ Ν Ὁ Ἂ Ὁ». Ἂ " « "ὕὮ- ᾽ Μ᾿ 5 « τὰ χρόνον᾽ ὁρᾶτε γὰρ ὅσην ταῦτά γε ἡμῶν αἰσχύνην κατη- 

γορεῖ πρὸς τοὺς ὕστερον" εἰ γὰρ μὴ τιμωρήσαιμεν παισί τε 
᾽ " ἥν 91 "» ᾿ 3 Ψ - χαὶ ἀδελφοῖς, οὐκέθ᾽ ὁ βίος ἔμοιγε βιωτός" ἀλλ᾽ εἴη μᾶλλον 

τήμερυν μετὰ τῶν τεθνεώτων ἐν ἄδου γενέσθαι" ἴωμεν οὖν 
ἐῤῥωμένως, μηδὲ μέλλωμεν, ἵνχ μὴ φθῶσιν ἡμᾶς ἄλ- 
λοσέ πη διαπεραιωθέντες ἐχεῖνοι. 

᾿ δ , “ -" “ ἐν δὲ τῷ λέγειν ταῦτα͵, δάκρυχ κατέλειθεν ἀπὸ τῶν ὁφ- 
θχλμῶν, χαὶ στεναγμοὺς ἀπὸ τῆς χαρδίας ἀθρόους ἀνέπευ.- 

» 

πεν' ὥστ᾽ οἶκτος κατέσχεν ἅπαντας τοὺς ἀχούσαντας ταῦτα. 
. Ἢ , Α ὅ ἰῷ ᾿ Ἐκ δὲ τούτων Μέδων τε χαὶ Φήμιος ὁ θεῖος ἀοιδὸς, ἅμ. 

ΓΝ 
» Ἢ χ “»-Ψ τα δ ᾽ ᾿ ΑΙ -» ἀν - φεγερθέντες του ὑπνοῦ, ἧχον ὡς αὐτοὺς ἀπὸ τῆς οἰχίας τοῦ 

Οδυσσέως" καὶ παρελθὼν μέδων ἐν μέσοις αὐτοῖς τεθηπόσιν, 
4Φ ͵ὔ : 4 ᾿ 

εἶπε τοιάδε, ἄνδρες ἰθαχκήσιοι, τὰ μὲν παρόντα δεινὰ χαὶ 
᾽ δ ἜΗΝ ἢ -» ἈΠ 5 δ αλεπὰ δοκεῖ εἶναι, χοὐλεὶς ἀντερεῖ" δεῖ μέν τοι χἀχεῖνο 
ὑμᾶς εἰδέναι, ὡς οὐχ ἄνευ τῶν ἀθανά ὑδυσσεὶ ταῦ ὑμᾶς ε » Ὡς Οὐχ ἄνευ τῶν ἀθανάτων Οϑυσσεῖ ταῦτα 

7 λα ζινδι ὡς ᾿ τὰ», κ᾿ - ᾽ πέπραχται" ἐγὼ γὰρ αὐτὸς εἶδον τινα τὼν θεῶν παρεστῶτ 
͵ ἐδ μα ΠΝ Ν εἶ χα αὐτῷ Μέντορι ὅμοιον" ὃς ὁτὲ μὲν πρὸ αὐτοῦ εἰστήχει θρα- 

΄ ΓΝ δ᾽ ἐπ δὰ ΣῊ ΤΙ - Χ Β ΔΝ Ν 
σύνων, τὲ πίων, συν χὼν 8 τοὺς υνηστῆρας πρὸς τ ΝΣ »- ᾿»-ς 

Δ 
Γ 

ς ’ « Α " ἘΣ ὡς ἃ πὰρ ἐζξινων τηξευμχτα᾽ οἱ ὃὲ ἐπίπτον ἀλλεπάλληλοι 



Δοή ΤῊΣ ΟΜΠΡΟΥ 

ὡς φάτο" τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ἤρει, 4ὅο 
Τοῖσι δὲ καὶ κκετέριπο γέρων ἥρως Αλιθέοσης 
Μαστορίδης" ὁ γάρ οἷος ὕυχ πούήσσω καὶ ὀπίσσω" 
Ὁ σφιν ἐν Ῥ»ουνέων ἀγοοής το χαὶ μετέειπεν" 

Κίκλυτ: δὴ γὺν μευ, ἰ)χκήσιοι, ὅττι κεν εἴπ 
᾽ : ᾿ τον οἰ ποπδῆν ξ ἐρΥχ γένουτο ά ων υτ 

5 " - 4 Οὐ ᾿ν ἔκοὶ πἰΐηνο 6᾽, τι διέντον! ποιιλένι λαῶν, 

οἱ μέγα ἔργον ἐμξαν ἀτ Ἐπ ἈΠ σι κακῆσιν, 
, β' ῥ Κτήματα χείροντες, χαὶ ἀτιμάζοντες ἄχοιτιν 

ὰ , » - ἀνδρὸς ἀριστῆος" τὸν δ᾽ οὐκέτι λϑς νέεσηαι. 46ο 

ἡ ᾿ “ Μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπχστον κακὸν εὔρη. 
δα 

Ὡ»ῬἭ 

ὡς ἔραβ"- οἱ δ᾽ ἄ:᾽ ἀντ 2 χν μεγάλῳ ἀλαλητῷ 

ΠΣ ἴσεων πλείους" τοὶ δ᾽ ἀῃηύοι αὐτόθι μίωνον. 

Οὐ γάρ σφι» ἄδε μῦθος ἐνὶ φοεοὶν, ἀλλ᾽ Εὐπείδει ἀθλ 
ἫΝ 

α ὃ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τε τεύχεα ἐσπεύηντο. 
Ν ΄ Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἔσσαντο περὶ χροΐ νώρυτεχ χαλκὸν, 

ἀΊρόν. ἠγερέϑοντο πρὴ ἄστεος εὐρυχ όροιο. 
Τοῖτιν δ᾽ Εὐπείθης ἡγήσατο ἘΆΡΌΤΟΥΝ 

ἢ δ᾽ ὅγε τίσεσθαι παιδὸς φόνον’ οὐδ᾽ ἄν ̓ ἔμελλεν 470 

Ψ ἀπονοστήσειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ πότμον ἐφέψειν. 

Αὐτὰρ ᾿Αὐηναίη Ζῆνα ἹΚρονίωνα προσηύδα" 

ὦ πάτερ ἡμέτερε μπραίδιν ὕπχτε καὶ .ω ξῃ [ὩΣ πῶ εἰ Ξ - Φ 

τ 
τ δὰ, 

Ἢ 

ἱ προτέρω πόλεμόν τε χαχὴν χαὶ ΘΝ οπιν αἰνὴν »» 
Ὑεύξεις, ἢ φιλότητα! μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίθησθα ; 

Τὴν ὃ ἀπαμειθόμενος, προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
Τέχνον ἐμὸν, τί μ8 ταῦτα διείρεα ἽΝ ἠδὲ μεταλλῶς, 
ο γὰρ δὴ Ἐρετο μὲν ἐδούλευσας νόον αὐτὴ, ὡς ἢ Ὡς ὅτοι κείνους ᾿οδυσεὺς ἀποτίσεται, ἐλθών: 

“))" Ν ὝΩΙ ὲ ΄ ΄ ᾿ μη ἀρ ν ξε τρις ἐδ τέ Ἧς ὡς ἐπέοιχεν. 
ς ᾿δυσσεὺς ᾿ 

᾽ 
΄ ν., ὑοχια πιττὰ ̓ Ἡπδέῦκεις, ὁ μὲν Σ ἘΝ τέτω αἰεί -» » .. 

τὶ ἮΜ ἀπηρῇ Ξ - 
ἜΤΕΙ 

ἊΣ 
μι". νυν οι... σὶ Η 5 ῳ 



ΘΔΎΣΑΑ Σ- ἢ, ΠῚ 

ΡῈ ᾿ τι " ,, Ὁ ΑΥ Ἢ Σ ἀπο ΣΣ, ΣᾺ ἢν 2...» Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, φύξος ἔσχε πάντας" εἶτ᾽ ἀναςὰς 
Α] «ε ΄ ε ΄ ᾿ Δ , , ΒΞ 

ἡ γέρων ἁλιθέρσης ὁ Νέστορος" ὃς μόνος τά τε παρόντα ἐγί- 

γωσχξ ὶ τῶν μελλόντων οἷός τε ἦν εἰκασί δὰ σάξ, καὶ τῶν μελλοντῶν οἷός τὰ Ὧν εἰχασίαν λαμ δάνειν, 
΄ ᾿. 

ἔφη πρὸς αὐτούς. ἄνδρες ᾿Ἰθχκήσιοι, προσέχετέμοι τὸν νοῦν, 
Ἢ τ ΄ ᾿ ν Π »8- Ἅ ν ᾿Ξ 

οἷς μέλλω ἐρεῖν πρὸς ἡνἂς" ἴςε γχργ) ὡς 
᾽ 

δ 

ἃ πεπόνθατε, ταῦτ᾽ 
.» ." δὺψ 

ἐφ᾽ οἷς ἔφθητε ἠδικηκότες, πεπόνθατε, μήτ᾽ ἐμοὶ, μήτε Μέν- 
͵ »Ρ ε ἣΝ τορι πειθόμενοι συμδευλεύουσι κατερύχειν τοὺς ἑαυτῶν παϊῖ- 

Γ᾽ “ῳ ᾿ ἢ δας, ὧν χαχῶς τὸν τοῦ ᾿Οδυσσέως ἐποίουν οἴχον., τάτε 
Ν ἊΝ ΤᾺ ΝΣ ΡῬ Ὁ ΘΗ χτήματα φθείροντες, καὶ εἰς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐξυζρίζοντες, 

αι ρα να, ἦν οἷν αν, ᾿ Ἂ, εν ᾿ ὡς μηχέτ᾽ ἐχεῖνον ἐλπίζοντες οἴχαὸς ἐπανή τειν" ἀ)λὰ ὄν γ 
᾽ “ , , , νὰ εἰ βούλοισθε πείθεσθαι λέγοντι, πχύσασαθε ὅλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοι; 

Ἂ " ἣν 
-“ ἐφ᾽ ἑχυτοὺς αὖθις χαχὰ ἐπισπώμενοι" οὐ γὰρ ἴσμεν, ὅπη 

ταῦτ' ἀπούήσεται. 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, οἱ μὲν αὐτῶν θοουξήσαντες, 
ἀνεχώρησαν" οἱ δὲ ἐλάττους, χαίτοι χαὶ αὐτοὶ δυσχεραί- 
νοντες τὸ ἐγχείρημα, ἀλλὰ χάριν. φέροντες προσετέθησαν 

τῷ Εὐπείθει, χαὶ περιθέοντες ὡπλίζοντο' ὡς δὲ ἠθροίσθησαν 

πρὸ τῆς πόλεως ἐν τῷ ἐπιπέδῳ, ἐτάττοντο ὑπ αὐτῷ ςρα 
τηγῷ νήπιοι νηπίῳ᾽ ὃς ᾧετο τίσεσθαι τὸν φόνον τοῦ παιδὸς, 
ἃ εἰδὼς αὐτὸ ἔτ᾽ ἐπανΖξ ἔπ Ἀ ἴω ὑτὸν ὥρνο τ᾽ ἐπανήξοντα ἀπὸ τῆς στ τρατείοιφ᾽ 

τῷ Διὶ, Ζεῦ πάτερ, 
ὕπατε πάντων τῶν θεῶν, εἰπέ μοι τί ποτε βουλεύῃ περὶ τῶν 

ἐν δὲ τούτῳ ἢ λήηνὰ προσιοῦσαν, φησὶ 

ἐμ, μοῥόμο, πότερον εἰς μάχην αὐτοὺς ξυμξαλεῖν, ἢ ε ἰς εἴσένγν 
χχὶ φιλίαν ξυναγαγεῖν ; ἑ 

Ζεὺς δὲ πρὸς ταῦτα" τέκνον ἐμὸν «ἰ ποτέμου τὰ τοιαῦτα 
διαπυνθάνῃ ; οὐχὶ οὺ εἶ αὐτὴ ἡ ἐπε δ αὐτοῖς σχε ξυορήσασα, 
ὅπως ὀλονοες ἐπανελθὼν, δίχην λήψεται τῶν χαχουργημέ- 
νων; πρᾶττε τοίνυν χαι νῦν αὐτοχρατοριχῶς Ξῃ ἔτος ΗΝ ν δῶης: 

ἄμεινον μέντοι ἔμοιγε δοχοῖ Ἐ ΡΉΝ ἫΝ πρὸ ως 

σασθαι, βασιλεύειν δὲ ᾽Οδυσσέα, ὰ ἐ 



χοῦ ΤῊΣ ΟἽΗ ΡΟῪΎ 

Ἀιμεῖς δ᾽ αὖ πχίδων κασιγνήτων τς φόνοιο 
ἔχλησιν θέωμεν- τοὶ δ᾽ ἀλλήλους φιλεόντων 485 
ὡς τὸ πάρος" πλοῦτος δὲ χαὶ εἰρήνη; ἅλις ἔστω. 
ὡς εἰπὼν, ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ἀθάνην' 
Βῆ δὲ χατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο, 
Τοῖς δ᾽ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" ἦ9ο 
ἐξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες, 
ὡς ἔφατ," ἔὰ δ᾽ υἱὸς Δοχίου κίεν ) ὡς ἐχέλευεν" 
Στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν’ τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας" 
Αἶψα δ᾽ ̓ οδυξσῆα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔχο᾽- ἀλλ᾽ ὁπλιζώμε)α ρζτσον. 495 
ὡς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ὥρνυντο χαὶ ἐν τεύχεσσι δύοντο, 
ἸΤέσσαρες ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῇ᾽, ἐξ δ᾽ υἱεῖς οἱ Δολίοιο" 
ἣν δ᾽ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ᾽ ἐς τεύχε ἔδυνον, 
Καὶ πολιοί περ ἐό 
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἔσσαντο περὶ χροΐ νῴώροπα χαλκὸν, 500 
ὥϊξαάν ῥα θύρας, ἐκ δ' ἤϊον, ἦρχε δ' ᾽Οδυσσεύς. 

΄ ντες, ἀναγκαῖοι πολεμισταί" 

Τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ ἀγχίμολον θυγάτερ Διὸς ἦλθεν ἀθήνη, 
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ χαὶ αὐδήν. 
Τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος ᾿οδυσσεύς. 
Αἶψα δὲ Τηλέμαχον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν' δοῦ 

Τηλέμαχ᾽, ἤδη μὲν τόδε γ᾽ εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθὼν, 
ἀνδρῶν μαρναμένων, ἵνα τε χρίνονται ἄριστοι, 
Μήτι χαταισχύνειν πατέρων γένος, οἱ τὸ πάρος περ 
ἀλχῇ τ' ἠνορέῃ τε χεχάσμεθα πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν. 
, Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" διο 
Οὐμαι, αἴ χ᾽ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ᾽ ἐπὶ θυμῷ, 
Ὅθεν χαταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις. 

Ὡς φάτο" Δαέρτης δ᾽ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπεν" 
Τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω" 
γΥἱίός θ᾽ υἱωνός τ᾽ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσιν. ᾿ 

Τὸν δὲ παρισταμένη, προσέφη γλαυχῶπις ἀϑήνη. 
ὦ λοκεισιάδη, πάντων πολὺ φίλταθ᾽ ἐταίοων, 



ΟΑΥΣΣΕΙΤΑΣ ἢ, 207 
δὸς Ὁ 

-»Ἢ Ὶ ΄ . “- ο "΄ 
χειρῶν ἀδίχων ὑπάρξαντας" ἡμεῖς δὲ τοῖς ἑαυτῶν παισὶ χαὶ ἀδελφοῖς ἐμδάλωμεν λήθην μὲν τῶν πεπραγμένων, φιλίαν δὲ καὶ οἰκειότητα, ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς. Ταῦτ᾽ οὖν ἥδιστα ἀχού- 

- ἃ. ζὺ γδνν 
ἀν. δ ΄ σασα ἡ θεὸς, ἤϊξε χατελθεῖν ἀπὸ τοῦ Ολύμπου. 

“Ἣν ᾿ς ΡΣ ᾿Οδυσσεὺς δὲ, ἐπεὶ χαλῶς αὐτοῖς βρώσεως χαὶ πόσεως 
᾿ξ. 

ΑΝ 
Ἁ » ᾿ εἰχεν, ἐκέλευσεν ὑπερχύψαι τινὰ ὁς μένον, εἰ φαίνοιντό πὴ οἱ 

“" ᾽ “-“ - πολέμιοι ἐπιόντες" ἐξελθὼν δ᾽ ὁ παῖς τοῦ Δολίου, χαὶ ἰδὼν 
») ἔφη, πλησίον ἡμῶν" ἀλλ᾽ ὁπλιζῴ- θ . ΩΝ Η « δὲ ν᾽ δ Ἷ 

ν 
μεῦα τὴν ταχίστην" οἱ δὲ ἀναπηθίσαντες παραχρῆμα ἐπὶ 

3 

δ ῳ ἡ ἂν «᾽ν 
᾿ Ω ν ᾿ Νν ΄ 

τὰ ὅπλα τάττοντο, τέσσαρες μὲν οἱ πέρι τὸν Οὐυσσέα" 5 - ὌΝ ὡὧῊ»θ ΝΥ 
᾿, , . »" ᾿ 

ἐξ δὲ οἱ παῖ ἐς Δολίου, αὐτός τε ὁ Δολίος, χαὶ ὁ θεῖος Λαὲρ- 
9 ᾿, “«- ᾽ ᾿ ᾽ , .» 

τίος, εἰς βαθὺ ἐλάσαντες γῆρας, ἀμιφρώτεροι ἀναγχαίως ὡ- ν ΠΕ ἀν '- τὰ τ ᾽ πλίσαντο καὶ αὐτοί: ὡς δὲ καλῶς αὐτοῖς εἰχεν, ἀναπεταο- 
θεισῶν τῶν θυρῶν, ἡγεῖτ᾽ αὐτοῖς ὁ θεῖος ᾿οδυσσεὺς, ἀντε- 

ΚΑ ᾽ - - , ᾽ , ΄ ΟῚ 
πεοιῶν ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις" χάν τούτῳ παρεγένετο χαὶ ἡ 

"- 4 " ἊΣ ᾿ ᾽ - 
θεὸς ὁμοία Μέντορι, παραστᾶσα ᾿Οδυσσεῖ- ἣν ἰδὼν ἐχεῖ- 

"“ "ἮΝ ᾿ “ΔΝ δ ς ἀρ ἕ νι ἘΞ Δ νος, ἥσθη σφόδρα" χαὶ φωνίσας Τηλέμαχον, ἔφη, τέκνον 
᾽ “ 

ΜΡ ὲ ΄- . 
ἐμὸν, οὗτος ἐκεῖνο; ὁ καιρὸς, ἐν ᾧ οἱ ἄριστοι ἐν μᾶχαις 

"" ΄ " δ 5 
διαγινώσκονται. ἰτέον σοι τοίνυν ἐῤῥωμένως ὁμόσε" μηδὲ κα- 

» ᾽ ῳ- 
΄ 

“ 
ταισχύνειν τὴν δοξχν τῶν σαυτοῦ πατέρων: ὧν τὸ χλέος 
διῆκεν ἐπὶ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην, 

7 ᾿ ὡν ᾿ς - ῃ ΣῈ Ἂς ἐν τδῶ; ΔΝ ΎΡΥΤΑ 
Τηλέμαχος δὲ πρὸς ταῦτα, θάῤῥει, ὦ πάτερ, ἐμοῦγ᾽ ἕνεχα . ἢ» 

εν : , αὐ αὐτίκα γὰρ μάλ᾽ ὄψει τὸν σαυτοῦ υἱὸν ἐν προμάχοις, οἷός ΠΩ .ς,Ὁ - ΄ 
) Φ . 

ἐστιν, χαὶ ὅσον αὐτῷ τῆς πατοῴας μέτεστιν ἀρετῆς. 
ῦτα δ᾽ ἀχούσας Λαέοτιος ἐ ὅθεν, Ζεῦ πάτερ, ἔφη. οἵ 

ταῦτα χουσὰς αεδτιος ἔγγυϑεν, Δξὼ πᾶτ ἢ» ἐφ) οἵας δ Σ ΚΣ ἔκ δας ΣΥ ἢ ἀξ οἱ 
μοι ἡδονῆς ἡ τήμερον ἡμέρα γίγνεται αἴτιος ! ἐν καὶ ἀρετῆς ὅν ὦ . ἂν ΄ ἅμιλλα υἱοῦ καὶ υἱωνοῦ ἐν ὁρῶντι μοι γίγνεται. 

Αθηνᾷ δὲ πρὸς ταῦτα ἀρχεισιάδη, ἑταίρων ἁπάντων φίλ- 

αυγθήκας ποιγσάμενοι. 4.85. ἴΐχλησιν θέωμεν] λήθην αὐτοῖς τῶν γεγενημεν 
ἐμῥάλωμεν. 486, Πλοῦτος] εὐτυχία. 493. Σχεδὲν! πλησίον. δτο. Κεκζσυ, 



ἀοϑ ἋῬ Ἦ Σ Ὁ Ε ὃ ὁ ἢ. 
ΒΡ; 

Ἐυξαμενος χούρῃ γλαυκώπιδι χαὶ Διὶ πατοι,, 
,ὔ 

- ᾿ “ 
Αἰψα μάλ᾽ ἀμπεπαλὼν πουΐει δολιγόσχιον ἔγ- ὃς. : ᾿ γ Ὦ 

͵ 

ῃ [ 

Ὡ; φάτο χαὶ ὁ 
240 ων 

, 

ἔμπνευτε μένος μέγα Παλλὰς ἀθήνη. 
" Ὁ “Ὁ ᾿ ΄ ὡ ὟῬ “2 ΟἹ 

Βυξάμενος ὃ ἀρ ἔπειτα Διὸς χούρῃ μεγάλοιο, 
,ὔ 

τι ΄ νηῚ δ. » Αἴῷα μάλ ἀμπεπαλὼν, προΐει δολιγόσχιον ἔγχος; 
Καὶ βάλεν Εὐπείγεχ χόρουθος διὰ χαλχοπαρίου" 
΄ Ε ν . ΕῪ » Ἡ δ᾽ οὐχ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο γαλχός" 

ἢ » Ὁ Ν ΄ Ι] 4 4 «ἂνῷὸ Δούπησεν δὲ πετὼν, ἀράξησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ. δαῦ 
ἦν ἃ ΄ ᾿ Ν, " Ν ἐν δ᾽ ἔπεσον προμιζχοις ᾿Οδυσεὺς χαὶ φαίδιμος υἱός" ἣν» 

.Ψ ᾽ Τύπτον δὲ ξίρεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμιψιγύοισιν. 
Καί νύνε δὴ πάντας τ᾽ ὄλεσαν, χαὶ ἔθηκαν ἀνόστους; 

- 
Ἂ 

Εἰ μὴ Αθηναίη, κο: τῇ Διὸς αἰγιόχοιο, 
ΡΝ “» " .» 5 Α “ ΗΠ σεν φωνῇ, χατὰ δ᾽ ἔτχεθε λαὸν ἅπαντα" 5330 
ἴσχγεαθε πτολέμου, ἰθαχήσιοι, ἀογαλέοιο ὑϑὴ τ Ολεηῦ 9 (ἡ συ ις ΡῚ (λξονη, 

ὥς χεν ἀναιμωτί γε διχχρινθῆτε τάχιστ 
ΠῚ Ὃ ἢ ΄ ᾿ Α Η͂ ΄ ὡς φάτ᾽ ἀθηναίη᾽ τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἶλεν" 

Ὡ » 
"» ἕῳ ΄ τῶν ὃ ἀρὰ δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα" 

1 

1 
Ξ Ἶ ο»ο», Ν- 3 Σμερδαλέον δ᾽ ἐζόησε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
» 

͵ οι αἰετὸς ὑψιπετήεις, 

΄ 
ἄντα δ᾽ ἐπὶ ϑονὶ πίπτε, θ:ἃς ὅπχ φωνηπάσης" 535 
ἢ 
᾿ 

»»- 

Νι , «“- ΄ 
ὃς δὲ πόλιν τρωπῶντο λιλανόμενοι θιότοιο. 

μμηῆσεν δὲ ἀλεὶς, ὥστ᾽ 

Καὶ 

κὰδ 
Δὴ τότ᾽ Οδυσσῆα προσέφη γλαυχῶπις ἀθάνη Ἵ 

ἘΡΉΎΝΙ ΠΝ ΥΜΕΣ 
ὅτε δὴ Κρονίδης ἀφίει Ψολήεντα χεραυνὸν, 
ἔπεσε πρόσθε Γλαυχώπιδος ὑξριμοπάτοης. 540 

ἥ 

᾿ ΩΝ - Διόγενες Λαέρτιχδη, πολυμήχαν Οὐυσσεῦ, 
ΨΝ - δι “- : " ΄ ἴσχεο, παῦξ ὁὲ νεῖχος ὁμονῖηυ πολέμοιο, 
Μήπως το! ἹΚρονίδης χεχολώσεται εὐρύσπα Ζεύς. ᾿ ἶ 

., Ὡς φάτ' ἀθηναίη" ὁ δ΄ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ 5495 κι Ὁ ς , ᾿ τὴ “᾿ Ὅρκχια δ᾽ αὖ χατύπιοθε μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηχεν 
Παλλὰς ᾿Αθυναΐν, χούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

΄ Ν ἄν , “Ὁι ῳψ Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ χαὶ αὐδήν. 

, ᾿ ν » 

κελεσαήμαϑα, διαφέροιεν. ὅ5το. ᾿λμπιπολὼν χραδάνας 6άλε. 



θΑὙ ΣΣπ ὑτεν (ὦ ᾿ 209 
τατε, ἄγε δὴ εὐξάμενος ἀϑηνᾷ τῇ τοῦ Διὸς θυγατρὶ, καὶ ΄ . ͵ , ᾿ΒΣῚ ν φᾷ 
κρυδάνας τὸ δόου, πρόες ἐπὶ τοὺς ἐχῆρούς. 

τ Νν ΄ ΄ ΄ γι». κ δὴ τούτων θρασυνάμιενος ὁ γέρων, εὐυξάμενός τε τῇ ἷν ᾽ 
᾿' “ . ᾽ ΄, ᾿ 

βεῷ, καὶ ἀμπεπαλὼν, προΐει, χαὶ βαλὼν Ἐὐπείθην, διή- 
λασς διὰ τῆς χόρυθος διαμπάξ ὁ δὲ ἐδούπησε πεσών- ἀρά- (ησχν. δ᾽ ἐπ αὐτῷ καὶ τὰ ὅπλα' τότε δὴ ᾿Οδυσσεὺς καὶ 
Τηλέμαχος ἐπιπεσόντες αὐτοῖς, ἔπαιον τοῖς τε ξίφεσι καὶ Ὁ 

δον » ᾽ " » .. Ἷ, 9 
τοῖς δόρασιν ἀφειδῶς τάγα δ᾽ ἂν χαὶ πάντες ἀπώλοντο, εἶ Ξ ῃ ᾿- " νἃ Σ τς τὸν; Π , ὁ ἀν 
μὴ ἀγηνᾷ ϑιεκώλυσξεν, ἄνδρες, ἀναχράξασα, ἰθαχήσιοι, ἐπίασ- 

εἐτε ἤδη πολέ). ιηκέτι φθείοεσθε, ὡς ἂν ἀνπικωτεὶ δια- 
᾿ ᾽ μ φ ) » ἢ 

-ο - ΄ 4 Ὁ 2 λύταισθε τὰ διφορα. 

Ταῦτα δ᾽ εἰπούσης τῆς θεοῦ ἀκούσαντες ἐκεῖνοι, χατεσ- ΄ Ὁ ἄρ ὅὰ ᾿ ε - ΧΡλησον φύθῳ, ὥςτ᾽ ἐχπεσύντων τῶν ὅπλων ἐκ τῶν χειρῶν, ἐτράποντο εἷς φυγὲν τὴν ἐπὶ τὸ πόλιν, ταύτην μόνον ἑχυ- 
θάποντο εἰς φυγὴν τὴν ἐπὶ τὴν πόλι , ταύτην μ χὺ ἵ 

Οδυσοεὺς δὲ σμερδαλέον " 
»" Ν » ᾽ ᾿] ἀναβοήσας, ἔθει δούμῳ ἐπ αὐτοὺς, ὥτπερ ἀετὸς ὑψηπέτης" 

᾽ », 

ϑοά λιν “ δι: !  ΑΡΕΕΣ ' ᾿ δῶ 
ἄλλα χεραυνηῦ διύθεν ψολόεντος ἐπισχήφαντος πρὸ ποδῶν “ἂν ἃς δ. ς, “ 

ἀν οὐ δ 
τῆς θεοῦ," τοῦτ᾽ ἰδοῦσα αὐτῇ, φησὶ πρὸς αὐτὸν" Διογενὲς “᾿ 

Ὡς ψνΝ ερτιζόη,, πολυμιήχανε ᾿Οδυσσεῦ, ἐπίσχες ἤδη πολέμου, 'ξσοι ἀπέχθεια γένηται πρὸς τὸν Δία. 
Ταῦτα δ᾽ ἀκούζας ὀδυσσοὺς, ἐπείσθη, χαίρων ἐπὶ τῇ νίκη" - » -" -" 

"“, ᾿ 

ἔπειτα ἡ θεὸς ἐν τῇ αὐτῇ μορφῇ τοῦ Μέντορος οὖσα, ἐποίη- 
᾿ 

᾿ “ ᾿ ᾽ πεν 
-" . ζ΄ 

σὲν αὐτοῖς ἀμφοτέροις εἰρήνην διὰ σπονδῶν πρὸς ἀλλήλους. πο τοροέοέυνν αν ἈΡΟΎΜΗΝΝΝ 
ἐνέπνευσε. δ.3. ἔγυτο) ἔστεξε, ἐχώλυσε, -.. Εἴσατοῖ διῆλθε. 316. ἀμφυ- 

ὲ Ἀν χανε κα, ΤΑ ν, , Ἵ 5 " 

γύοισι] τοῖς ἑκατέρωθεν ὄλαψαι δυναμένεις. 527. ἔθηχαν ἀνόστου,) ἐποίησαν ἄν υ,»ἡ ἀπονοστῆσαι. ὁϑς, ἔστατο ἐξέπιπτον, 535. Τηοπῶντε 
μ 

ι ἐτράποντο εἰς ψυγίν, 637. Οἴμησε δὲ ἀλε!:} ὥρμησε προπηδήσας. 538. Του πὰ νων ᾿ ΠΝ : ὰ 
ψολὸν εἴτ' οὖν ἀσδ'λιν ποιοῦντα δὰ τὸ χαυστιχὲν. εἰσὶ δὲ τῷ 
χαϑ᾽ ὅμηρον, οἱ μὲν χαταθχται οἱ δὲ ψολίτντες οἱ δὲ, ἐργΣ Μμοιῖου] τοῦ φϑοροποιοῦ. 

ας" στ τὰ θυ... Ξὰ τ 
(ΤΟΌΜ. σηδν 

τά 





ΌΜΗΡΟΥ. 

ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΆΧΙΑ 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΆΑΧΙΛΔ. 

ἌΡΧΟΜΕΧΟΣ, πρῶτον Μουσῶν χορὸν ἐξ Ἐλιχῶνος 

ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ’ ἀοιδῆς, 

ἂν νέον ἐν δέλτοισιν ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆχα, 

Δῆριν ἀπειρεσίην, πολεμόκλονον ἔργον ἄρηος, 

Εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὗχτα πᾶσι βαλέσθαι, [1 
- » , »Ὁ 

Πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀρισσεύσαντες, ἔθησαν, 
Ξ' ᾽ “- , »ν ΄ 

ΤΓηγενέων ἀνδρῶν μηλούμενοι ἔργα Γιγάντων 
ἣὡ λό ᾽ θν: “  ΕΞΨΒ ἕ, δ’ ν᾿, ἐγ 

Φ λογῆς ὃν ὕνήτοισιν ξην᾽ τοιὴν ἔχεν ἀρχὴν. 

Μῦς ποτὲ διψαλέος, γαλέης κίνδυνον ἀλύξας, 

Πλησίον ἐν λίμνη ἀπαλὸν προσέθηκε γένειον, 1ο 

ἔδατι τερπόμενος μελιηδέϊ' τὸν δὲ χατεῖδεν 

Αἰμνηγαρὴς πολύφημος. ἔπος δ᾽ ἐφθέγξατο τοῖον" μνοχαρὴς πολύφημος, ἔπος δ᾽ ἐφθέγξατο τοῖ 
"» , τ ,.. , ΄ ᾽ 

Ξεῖνε, τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπ᾽ ἠόνα; τίς δέ σ᾽ ὁ φύσας; 
“« 

᾽ . Ν 

Πάντα δ᾽ ἀλήθευσον, μιὴ ψευδόμενόν σε νοήσω. 
,΄ δ » Ν » Εἰ γάρ δε γνοίην φίλον ἄξιον, ἐς δόμον ἄξω, [1 

Δῶρα δέ τοι δώσω ξεινήϊα πολλὰ χαὶ ἐσθλά. 

Εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος, ὃς κατὰ λίρνην 
Τιμῶμαι, βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα" 

, 4 ᾽΄ ἧ. Ὁ Καί μὲ πατὴρ Πηλεύς ποτε γείνατο, ἵδρομεδούσῃ 
ν ᾿ 

, ᾿ "Ὁ 

Μιχϑεὶς ἐν φιλότητι παρ᾽ ὄχθας Ἡριδανοῖο. 
) ο ΡΥ " ν Καὶ σὲ δ᾽ ὁρῶ χαλόν τε χαὶ ἄλκιμον ἔξοχον ἄλλων, 

Σχηπτοῦχον βασιλῆα χαὶ ἐν πολέμοισι μαχητὴν 
πΑΥΝ " Η͂ 4 Ι 

ἔλμεναι ἀλλ᾽ ἄγε, θξσσον ἑὴν γενεὴν ἀγόρευν, ἰ 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΊΑ. 

Α ρχόμενος ἤδη συγράψαι τὸν πόλεμον τῶν μνῶν καὶ βα- 
Ἵ ὡς ἑπολέ Υ κ.1 ὃς χλλλ υς, ἀγδ ὧν ἡρώων Ὧ- 

τράχων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀνδρῶν ἡρώων μη 
μούμενοι ἔργα, ἵνα χαὶ τοῖς ἐπ τιγιγνομένοις ἀρίδηλον εἴη 
τὸ πολύλροτον τοῦτο ἔργον τοῦ ἄρεως, εὔχομαι πρῶτον 
τῷ χορῷ τῶν Μουσῶν, χατελθούσας ἐξ Ἑλικῶνος, εἰς τὴν 
2 νὰ ᾿ 
μὴν εἰσδύναι χαρδίαν. 

Μῦς οὖν ποτε, συνεχόμενος δίψῃ, τὸν ὑπὸ τῆς γαλῆς χίνδυ- 
,ὔ ΄ γον ἐκφυγὼν, κατῆλθεν εἰς τὴν λίμνην, καὶ τὸ ἁπαλὸν ἑαυ- 

τοῦ γένειον προσερείσας τῷ ὕδατι, ἐπιεν ἡδέως. Λιμνόχαρις 
δ' ἰδὼν αὐτὸν ἔνδοθεν πίνοντ τα, εἶπε τοιάδε, Ξένε, τίς εἶ; 
πόθεν ἦχες ᾧδ᾽ ὡς ἡμᾶς; τίνες δὲ οἱ τεκόντες ; λέγε δήμοι 
πάγτ᾽ ἀληθῆ, μηδεμίαν μοι ψεύδους ὑπόνοιαν παρεχόμε- 
νος" εἰ γὰρ ἄξιον εὕροιμίσε, εἰσάξω εἰς τὰ ξασίλεια τὰ ἐμαυ- 
τοῦ, τάτ᾽ ἄλλα τιμιήσων σε, καὶ δὴ χαὶ δῶρ᾽ ἄξια δώσω σοι, 
᾿ πττκ 
ὡς εἰκος" εἰμὶ γὰρ ἐγὼ Φυσήγναθος ξασιλεὺς τῶν Βατράχων" 
““.᾿ 

οὗ τὸ χράτος ἀήττητόν ἐστι τὸν ἅπαντα αἰῶνα’ πατ τὴρ δέ 
λεὺς αὖ ὲ ἱ ἢ ἐμὴ 

μοι Πηλεὺς αὐτὸς ἐγένετο, ὑδρομεδούσῃ τῇ ἐμὴ μη- 
Η ΑἾ ᾿ “- Ἶ - , τρὶ παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ ἠριδανοῦ μιγεὶς ἐν φιλότητι 

- ΝΙΝ τοιοῦτον ὁξ δοκῶ μοι χαί σὲ ὁρᾷν, χαλόν τε χαὶ πάντων γε- ᾿ ; γενημένον, καὶ ὅλως σκηπτούχῳ βασιλεῖ ἐειχότα, χαὶ τὰ 
». ’ Ψ πολέμια ἔριςον ὄντα' δεῦρο τοίνυν χαυτὸ; τὸ σαντοῦαβοῖ. 

ἰῷ 
Υ 

, "., 
! νος εἰπὲ. . Ἷ 



ατή ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΌΟΜΑΧΙΑ. 

.- Ἦν » Τὸν δ᾽ αὖ ψιγάρπαξ ἀπαμείδετο, φώνησέν τε᾿ 
’ὔ ’ " - Τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς, φίλε; δῆλον ἅπασιν 

ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς" 

Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ χιχλήσχομαι" εἰμιὴ δὲ χοῦρος 
Γῇ 7 ΜᾺ: . ᾿ "ὰ ὃ Ἄν Ἐὰ Ἰρωζάρταο πατρὸς μεγαλήτορος" ἡ δέ νυ μιήτηρ 

Ἀειχομύλη, θυγάτηρ Πτερνοτρώχτου βασιλῆος. 

Γείνατο δ᾽ ἐν χαλύόῃ με, χαὶ ἐξεθοέψατο (ροτοῖς, 

Μύκοις καὶ χαρύοις χαὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν. 

Πῶς δὲ φίλον ποιῇ με, τὸν ἐς φύσιν οὐδὲν ὁμοῖον ; 
Σοὶ μὲν γὰρ ὕΐος ἐστὶν ἐν ὕδασιν" αὐτὸρ ἔμοιγε, 
ὅσσα παρ᾽ ἀνθρώποις, τρώγειν ἔθος" οὐδέ με ήθει 

ἅρτος τρισχοπάνιστος ἀπ᾽ εὐχύχλου χανέοιο ἀμζι] 

Οὐδὲ πλαχοῦς τανύπεπλος, ἔλων πολὺ σησομότυρον, 

οὐ τόμος ἐχ, πτέρνης, οὐχ ἥπατα λευχογίτωνα, 

Οὐ τυρὸς γεύόπηχτος ἀπὸ γλυκεροῖο γάλακτος, 

Οὐ χρηστὸν μελίτωμια, τὸ καὶ μάχαρες ποθέουσιν, 

Οὐδ᾽ ὅσα πρὸς θοίνην μερόπων τεύγηυσι μάγειροι Χ αγερθι) 

Κοσμοῦντες χύτρας ἀρτύμασι παντοδαποῖσοιν. 

Οὐδέ ποτὸ πτολέμοιο κατὴν ἀπέφευγον ἀὐτὴν, 

ἀλλ᾽ ἰθὺς μετὰ μῶλον ἰὼν, προμάχοισιν ἐμίχϑην. 

Οὐ δέδι᾽ ἄνθρωπον, καίπερ μέγα σῶμα φοροῦντα" 
Ω ΄, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ λέχτοον ἰὼν, χαταδάχνω δόχτυλον ἄχοον.- ᾿ ᾽ δέ, 

Χαὶ πτέρνης λαδόμην, χαὶ οὐ πόνος ἀνδρα ἵχανεν" 

Νήδυμος οὐχ ἀπέφευγεν ὕπνος, δάχνοντος ἐμεῖο, 

ἀλλὰ δύω πάντων περιδείδια πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν, 

Κίρχον, καὶ γαλέην, οἵ μοι μέγα πίνῆος ἄγουσιν, 

Καὶ παγίδα στονόεσσαν, ὅπου δολόξις πίλε πότ μὸς. 

Πλεῖστον δὴ γαλέην περιδείδια, ἅτις ἀοίστη, 

ἢ χαὶ τρωγλοδύδντα χατὰ τρώγλην ἐρεείνει. 
᾽ 

Οὐ τρώγω ῥαφάνας, οὐ χρήμθας, οὐ κυλοκύθατ ὁ ᾿ 

45 

45 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ. αἵ 

, » ἀν, να , ᾿Ξ ὡς ᾿ , Ψιχάρπαξ πρὸς ταῦτα᾽ τὶ ποτ, ὦ οὗτος, τοὐμὸν γέ- 
τῷ "- ., πεν “ 

νὸς οὕτω πολυπραγμόνεις ; ἀρίγνωτον τοῦτ ἐςι παρὰ πᾶ- 

᾿ ᾽ " ε -" ᾽ - κ᾿ “- 

σιν οὗ μόνον ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ θεοῖς αὐτοῖς, χαὶ πᾶσι 
πῇ . ἐν ᾿, Μ εἐ. -“ ᾿ 

τοῖς χατὰ πάντα τὸν αἰθέρχ διϊπταμιένοις πτηνοῖς" ὄνομα 
Ἢ ΑΓΕ Α δέ μοι Ψιχάρπαξ, ᾧ πατὴρ μέν ἐστι Τρωζάρτης ὁ μεγαλο- 

θυμότατος πάντων" μήτηρ δὲ Λειχομύλη Πτερνοτρώκτου 
- ΄ Σ ᾿ "»» ᾿ 

τοῦ βασιλέως θυγάτηρ᾽ ὃ τεχοῦσά με ἐν χαλύοη, ἀνέθρεψέτε 

σπουδαίως σύχοις τ καὶ καρύοις, χαὶ ἄλλοις τῶν ἐδεσμά- 
᾿ ᾿ ᾿ Η . « δι - ὅλ ᾿ ΠῚ ΟΡῊΣ ᾿ ὃ 

τῶν παντοίοις" σοὶ μὲν γὰρ ὁ Όίος ὅλως ἐν ὕδασιν" ἐμοὶ δὲ 
8. .6 , , « δι κῚ Ν ΕΣ ᾿ - , 

παρ᾽ ἀνθρώποις συνήθης ἡ δίαιτα, χαὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῖς πάν- 
"» - ἊΣ ᾿ γ΄ ὰκὰ 

τὰ κἀμυὶ τυγχάνει ὄντα χοινὰ σιτεῖσθχι" χαὶ οὐχ ἔσθ᾽ ὃ με- 
ΓΝ δας δ » - “7 λήσει, παρ᾿ ἐκείνοις ἀποχουδὲν, οὐκ ἄρτος σεμιδαλίτης πῇ 

» »" » -“ ΄ ᾿ »Ἥ Ν δὴ 

ἐν κανοῖς, οὐ πλαχοῦς τανύπεπλος ἐκ πολλῆς σισαμίδος, οὐ 
δ᾽») Ἃ " ΄ ν Φ " τρῆμ ἐκ πτέρνης, εἴπῃ τύχοι, περικοπὲν, οὖκ ἥπατα λευ- 

κοχίτωνα, οὐ τυρὸς νεόπηκτος γάλακτος, οὗ μελίττωμα, ὃ 
καὶ θεοῖς αὐτοῖς ἥδιστον γίγνεται, οὐ} ὅσα πρὸς εὐωχίαν 
᾿ Ε ΄ , Ψ᾿ ἀνθρώποις ἐφεύρηται, χαρυχεύμασί τε, χαὶ συσχευασίαλις ἐν 

χύτραις μαγϑιρικαῖς ἀρτυύμενα" χωρὶς δὲ τούτων οὔτ᾽ ἐν 
᾿ . ΄ ἜΗΝ " μάχαις τὰ δεύτερα φέρω" ἀλλ᾿ οὐκ ἔφθη σαλπίσαι, κἀγὼ εἰμὶ 

1 ν » ᾿ ἌἍΔδ., 7 “ος “- Ν ἊΝ Ζ 

ἐν προμάχοις, ἄνθρωπον δεδιὼς οὐδέν᾽ οὐδαυἥ, καὶ τὸν μέ- 

γιςον σῶμα φέροντα, ἐν ὕπνοις αὐτὸν τόγε πλεῖςον χατατρα- 
τηγῶν:" πολλάκις γὰρ ὑπὸ τὸ λέχος αὐτοῦ καταδὺς εξ ἐνέ- 

" ν᾿ ΄ ᾿ ᾿ ὝΔ ΄ φι ἰῷ 
δρας ἄκρον τὸν δάκτυλον ὑποδάχνω" χαὶ τῆς πτέρνης αὐτοῦ 
ΣΦ , , , Ν ᾿ ᾿ ";᾿ «δὰ 2 : 

ὀδὰξ ἐσθότε λαμδάνομαι. ὁ δὲ οὐχ ἀλεγίζει, ἡδέως ὑπνώτ- 
ἜΝ» κηβρ. ᾿ τὴς "ἢ " 

τῶν 7) οὐ ἤσθετ ἀλγήσας. Οὕτως ἔμοιγε πανταγόεν ἔχει 
“,. ἅ 7 . ΄ " “ . - ε ἦραν 

χχλῶς" ὃ δέμοι ὑποθοχύει τὸ εὔδαιμον, καὶ ὕπνου λαγχάνειν 
με οὐκ ἐξ, διηνεχεῖ χταπλῆττον τῷ φύίῳ, κίρχος ἐστὶ χαὶ 

4 μ Ζ - ΄ " ΄ , γαλὴ τὰ μέγιστα ταῦτχ θηρίχ' χαὶ τοίτον μηχανή τις, ἣν 
΄ ΄ » Γ “ἢ . παγίδα χιχλήσχουσιν ἄνθρωπο!" ἐξ ἧς μοι ἀπ 

ἐπέρχεται θάνατος" συμπάντων δὲ τούτων φ0 βεοώτεοί 
ὥ 4 Ν 4 ν᾽ ἡ Ε ᾿ : τ λενε  εν  ν Ἀν ἢ ΟΞ ἡ γαλῆ, χαὶ κατ αὐτὰς τὰς τρώγλας ἐπιδουλεήγυσχ" ταῦτ, 

δ 5" ΝΙΝ Ὃς ἔ Σὰν Ρ' 5 ὩΣ ἣὟο ΑΝ , ἡ “92 ᾿» 
μὲν τὰ κατ ἐμέ ἐστιν ἀγαθὰ, χαὶ ἄλλα μυρία ὅμοια τοὐφθι 7 Ὁ 

ὡΝ ΝΠ 

ὀχηάνας δὲ χχὶ χρχμθας χαὶ χηλην ᾿ ἌΝ ἐν ρχγανας αν χρχμοΐς ΧΑὶ χηληλυνας οὐ τρώγων δὰ. 



ΕΥ̓ ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΆΑΣΙΑ. 

δ. ἢ Οὐδὲ πράσοις χλοεροῖς ἐπιδόσχομαι, οὐδὲ σελίνοις" 
Ἰαῦτα γὰρ ὑμέτερ᾽ ἐστὶν ἐδέσματα τῶν κατὰ λίμνην. 

Πρὸς τάδε μειδήσας Φυσίγναθος ἀντίον χὕϑδα: 
Σεῖνε, λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι ἔστι καὶ ἡμῖν 
Πολλὰ μάλ᾽ ἐν λίμνη καὶ ἐπὶ χθονὶ θαύματ᾽ ἰδέσθαι. 

ἔδιὸν δ να, ἣ ἔτ ὗς ͵ ἀμφίξιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι Κρονίων, 
Σκιρτῆσαι χατὰ γῆν, καὶ ἐν ὕδασι οὥῶμα χαλύψαι. 

γ᾿ “ 
, ΄ ’ὔ ἱ ἀφ Π - ι ΝΜ Στοι,είοις διττοῖς μεμερισμένα δώματα ναίειν. 

. 3 ᾽ 
κ“"- .Ὶ " ΄ ᾽ Εἰ δ᾽ ἐθέλεις χαὶ ταῦτα ὀαήμεναι, εὐχερές ἐστιν" 

Βαῖνέ μοι ἐν νώτοισι, κράτε: δέ 4ε) μήποτ᾽ ὅληαι, 
ὅππως γηθόσυνος τὸν ἐμὸν δόμον εἰσαφίχυσι. ᾿ 

Φ᾿ 9 γδ, ὦ ἈΦ. δα ὡς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ νῶτ᾽ ἐδίδου" ὁ δ᾽ ἔξαινε τάχιστα, 
" Φ᾽ 

-» 
,΄ 

, Χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ᾽ αὐχένος, ἅλματι κούφῳ, 
δ κα σι ἐν δήδιδεν, τ᾽ άδιέπε ταξε ὰς σ:; Καὶ πρῶτον μὲν ἔχαιρεν, ὅτ᾽ ἔδλεπε γείτονας ὅρμους, τ 

᾿ τς τον Ὡδ, " Νήξει τερπόμενος Φυσιγνάθου" ἀλλ᾽ ὅτε δ δὰ 
, ᾿ ἣν “ἃ ᾿ Κύμασι πορφυρέοις ἐπεχλύξζετο, πολλὰ δαχρύων, 

ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας, , » ν᾿ ΄ "» δι 9.4 αὶ πόδας ἔσφιγγεν κατὰ γαστέρος, ἐν δὲ οἱ ἧτορ 
Πάλλετ' ἀηθείη, χαὶ ἐπὶ χήόνα βούλεθ᾽ ἱκέσθαι: 

Φ. ΩΝ Δεινὰ δ᾽ ἐπεστενάγιϊε, φήθου κρυύεντος ἀνάγχη. 
" κα “λ΄. φ 3 “ἢ ».ἡ ὔ ὑρὴν πρῶθ᾽ ἥπλωσεν ἐφ᾽ ὕδασιν ἡὗτε χώπην βήν τῷ ᾽ , » , κὸ «ἦν ἡ ἊΞ “.» Σύρων, εὐχόμενος τε θεοῖς ἐπὶ γαῖαν ἱκέσθαι, 

, Φ ἃ ὩΣ “«" 4 Κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο" πολλὰ δ᾽ ἐβώστρει, 
Καὶ τοῖον φάτο μῦθον, ἐπὸ στύνατος δ' ἀγόρευσεν" 
Οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐδΖστασε φύρτον ἔρωτος 
Ταῦρος, ὅτ᾽ Εὐρώπην διὰ χύματος ὧγ᾽ ἐπὶ Κούήτην, ἴ ᾿ ᾿ ἴ ζ,,᾽ ΄ ᾽ , τ- ᾽ τ ὡς ἐμ, ἐπιπλώσες ἐπινώτιον ἡγὲν ἐς οἰχον 

7, - ΕΣ ἡ κεῦν 5 ᾿ , “ἈΝ ΜΞ Βαάτραχος, ὑψώσας ὠχρὸν δέμας ὕδατι λευκῷ. ΜῚ ον νον ᾿ Ξ ᾿ ἵδρος ὁ ἐφαπίνης ἀνεφαίνετο (δεινὸν ὅραμα 
ἀμφοτέροις) ὀρθὸν ὃ ὑπὲρ ὕδατο; εἶχε τράχγλον. 

δὃ 

δ᾽ 

7ο 
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σεύτλοις, ἢ πράσοις, ἢ σελίνοις σιτοῦμαι χλωροῖς" ταῦτα γὰρ 

ὑμῶν ἐστι τῶν χατὰ τὴν λίμνην ἐδέσματα (όσχεσθαι. 

Φυσίγναθος δ᾽ ὑπομειδιάσας πρὸς τοῦτα, ξένε, ἔφη, λίαν 
δι Δ πος ᾿ς ὃ οὗ εἶ ΛΝ « ἦ 

αὐχεῖς ἐπὶ γαστρι" ἔστι ὃ οὖν χαὶ Ἡμῖν πόλλα ἐγτε λίμνῃ 

καὶ χατὰ τὴν ἤπειρον ἀξιόχρεω" ἀμφίδιον γὰρ ἡμῖν τὸν Οίον 

ἔγηκε Ζεὺς, ἐκνήξασθαι ἐς τὴν γῆν, καὶ πάλιν χαιροῦ λαμ.- 

θάνοντος, ἐγκαταδύναι τοῖς ὕδασιν ἐσπηδήσαντας" εἶδέ σοι 
Γ ΄ . 1} “το ν᾽ ΄ , Ὡω ὩΣ ΙΝ ΝῚ δι 

δουλομένῳ ἐστὶ ταῦτ᾽ εἰδέναι, ῥάδιον τοὐτόγε᾽ ἐγὼ μὰρ ἐπὶ 

τῶν ὦμων ἀράμενος, διαπορθι εύσω σε ὡς τὰ ἐμαυτοῦ ὕασί- 

λεια χαίοοντα' σὺ δ᾽ ἐπιζὰς, ἔχου μόνον ἐμοῦ ὅσον οἷόν τε 
᾿᾽ -“ 
ἰσχυρῶς. 

ἐκ δὴ τούτων κύψας παραχρῆμα, παρεῖχεν αὐτῷ ἀναθῆ- 
᾽ ,΄ ᾽ ΄ ᾿ 

ναι ὁ δὲ ἀνεπήδησαν, ὅσον οἷόν τε, κούφως, ἐχόμενος ἀπ’ 
"" Ἄ , "ς ᾿ . , 4 

εἰς ἀπὶ τοῦ αὐχένος ἐκείνον᾽ καὶ πρῶτον μὲν ἠσμένιζεν, ἐκ 
“,,.: ΄ ν - - »"» 

τοῦ ἐγγυτάτου τοὺς ὅρμους θεώμενος, καὶ τῇ τοῦ φίλου νήξει 

τερπόμενος". ὡς δὲ προσωτέρω γενόμενος εἰς τὸ πέλαγος, 

ἐπεχλύζετο χύμασι, πολὺν ἀπέφαινε τὸν μετά ἔμελλον, τάςτε τρί- 

. ΄ 

χᾶς τίλλων, χαὶ τοὺς πόδας κατὰ τῆς γατρὸς περισρίγγων, τὴν 
Ν ͵ ἣ" τεχαρδίαν παλλώμενος, καὶ γῆς ποηῶ, ἐπιξῆνχι καὶ περιπύξα- 

Η πα “ 
ὰρ οὐρὰν, ὥσπερ 

, "Ὁ ἊΣ , 
σϑαι, στένων χαὶ ὀδυρόμενος σ συνεχ ὥς" τήν τε 8 Ἶ 

χώπην, ἐν τεῖς ὕδασιν ἐ ἐπισύρων, χαὶ γῆς π' τ᾿ αὖθις ἅψασθαι 

εὐχύμενος τοῖς θεοῖς, μονονοὺ καταλλυζόμενος ἐν τοῖς ὕδχοιν, 

ἐθόα τοιαῦτα καθ’ ἑαυτόν. Οὐχ οὕτως ἄφ᾽ ὁ Ταῦρος ἐκ Φοι- 

ϑήτην ὁὀιεπύρθμευος τὴν Εὐρώπην, ὡς ὁ 6 ζτοχ- 

᾽ »᾿ Ἔᾷ “Μ ας τ ἃ Ὁ Θ᾽ Ἷ Ε Σ χὸς οὗτος ξεναγῆσαί μις ἐς τὺ ἑαυτοῦ δασίλεια Θούλεται, ἐ- 

πινώτιον ἀρᾶς μ8 παραβόλως. 

ἐν δὲ τῷ λέγειν ταῦτα, ἀνεφάνη αὐτοῖς ἀμ φοτέροις 
. . 

“ 

ἐξ ἀπροηδοχήτου, ὅ ρυγα δεινὸν - προχύψας ἀπὴ τῶν 
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- Υ , 
»Ἅ Τοῦτον ἰδὼν χατέδυ Φυσίγναθος, οὔτι νούσας, 

Οἷον ἑταῖρον ἔμελλεν ἀπολλύμενον καταλειπεῖν" 80 
" ᾿Ὶ ΄ 

- Δῦ δὲ Θῆος λίμνης, καὶ ἀλεύχτο Κῆρα μέλαιναν. 
Κεῖνος δ᾽, ὡς; ἀφέθη, πέσεν ὕπτιος εὐθὺς ἐς ὕδωρ, 
Χεῖρας ὃ ἔσφιγγεν, χαὶ ἀπολλύμενος χατέτριζεν. 

Ω δ ΝΩ τ Πολλάχι μὲν χατέδυνεν ἐφ᾽ ὕδατι, πολλάχι δ᾽ αὖτε 
" πν Ν ; ΑΨ ῃ Λαχτίζων ἀνέδυνε" μόρον δ᾽ οὐκ ἣν ὑπαλύξαι. 90 

" -“ ΄ ᾿ “τς Δευόμεναι δὲ τρίχες, πλεῖστον βάρος ἕλχον ἐπ᾽ αὐτῷ" 
νὰ Σ - »" ἵστατα ὃ ὀλλύμενος τοίους ἐφέγξατο μύθους" 

ε 
-" ΄ Οὐ λήσεις δολίως, Φασίγναθε, ταῦτα πουιήτας, 

Ναυηγὸν ῥίψας ἀπὸ σώματος, ὡς ἀπὸ πέτρης. 
Οὐκ ἄν μου κατὰ γαῖαν ἀμείνων ἧσήα, κάχιστε, 95 
Παγχκρατίῳ τε, πάλῃ τε, χαὶ ἐς δρόμον: ἀλλὰ πλανήσας 
Εἰς ὕδωρ μ᾽ ἔῤῥιψας, ἔγει θεὸς ἔχδιχον ὅμικα- ᾿ β β ἐῤῥιψᾶς, ἐϑι ϑεὸς ἔκοιχ μα 

νὴν αὖ τἴσεις δὺ κυῶν δτρατει δύ δ᾽ ὅτ ὐὲ Ποινὴν αὐ τίσεις σὺ ϑὼν στρατῷ" οὐ) ὑπχλύζεις. 
ράσο ΠᾺΡ α 3 ὅδ ἀρ τος δὲ ΓΝ Ἰαῦτ᾽ εἰπὼν, ἀπέπνευσεν ἐν ὕδασι: τὸν δὲ χατεῖδεν 

, " Ε 
- Λειχοπίναξ, ὄχθησιν ἐφεζόμενος μαλαχῆσιν. 100 , Ὁ, “3 Ὁ» Η͂ " ἃ ᾿ Δεινὸν ὃ ἐφολόλυξε, δραμὼν δ᾽ Ὥγγειλε μύεσσιν. 

ὡς δ᾽ ἔμαϑον τὴν μοῖραν, ἔδυ χόλος αἰνὸς ἅπαντας. 
Καὶ τότε χηρύκεσσιν ἑοῖς ἐχέλευσαν, ὑπ ὄρθρον 

ὶ ΄ 3 Δ δ »Ἂ"; Κυηρύσσειν ἀγορήνδ᾽ ἐς δώματα Τρωξάρταο, 
: τῆν {65 . ἄξοος 

Πατρὸς δυστήνου Ψυχχόπαγος, ὃς κατὰ λίμνην τοῦ 
μ᾿ τ ᾿ ὃν δέ "δὰ ὙΠ ὕπτιος ἐξήπλωτο νεκρῶν ὀέμας, οὐδὲ παρ᾽ ὄχθας, ἰῶᾳ ὃς 
᾿ ᾿Ν ΄ Ὁ» ΄ , Ἦν ἤδη τλήμων, μέσσῳ δ᾽ ἐπενήχετο πόντῳ, : ᾿ πα ρα ον Ὅνο τς ὡς δ᾽ ἦλθον σπεύδοντες ἅμ᾽ ἠοῖ, πρῶτος ἀνέστη 

" ῳ. Ν τ Τροξάρτης, ἐπὶ παιδὶ χολούμενος, εἶ 
ὦ φίλοι, εἶ χαὶ μοῦνος ἐγὼ χαχὰχ πολλὰ πέπονθα τι0 

ἔκ βατράχων, ἢ μοῖρα χακὴ πάντεσσι τέτυχται. 
Εἰμὰ δὲ νῦν ἐλεεινὸς, ἐπεὶ τρεῖς παῖδας ὄὅλε 
Καὶ τὸν μὲν πρῶτόν γε χατέχτανν ἀοτιξχσα 
ἐχθίστη γαλέῃ, τούγλης ἔχτοσθεν ἑλοῦσα. 

2 ᾿ -»ἍἭν 
τ ΝῊ 

Τὸν δ᾽ ἄλλον πάλιν ἄνδοςς ἀπηνέες ἐς μόρην ἧξαν ᾿ ἷ ἜΣ νοτέρον ᾽ κίνςς Σν ἃ“, Καινοτέραις τέχναις, ξύλινον δήύλον ἐξευρόντες, ἱ ιξ, ἔξε “ἮὌ “πὰ ο ΜΝ - ᾿ ἣν παγίδα χαλέουσι, μυῶν ολέτειραν ἐοῦσαν. 
Ο τρίτος ἣν, ἀγαπητὴς ἐμοὶ χαὶ με τέρι χεδνῇ, 

᾿ , , 
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᾿. Α ᾽, "" , κεφαλῇ ἐπηρμένη" πρὸς ὃ Φυσίγναθος χαταπτήξας, χατέδυ 
᾿ δὲ «Ἰῷ 3 Μ Ρ 3 ᾿ χ ΄ 

εὐθὺς ἐν τοῖς ὕδασιν εἰς τὴν ἄδυσον, ἀποφεύγων τὸν θάνα- 
κ ἐν ἣ, ᾽ Ξ , 

τον, ἐπιλαθόμενος πάμπαν, οἷον ἑταῖρον ἤμελλεν ἀπολέσειν" 

ὁ δὲ, ὡς ἀφέθη, ἐπέσχε μὲν πρὸς μικρὸν ἀναχουφιζόμενος 
ΕῚ -" "»"- ν ͵"»:: 

ἐπὶ τῶν χυμάτων, χεῖρας τε συσφίγγων, χαὶ τρίζων τῇ φὼ- 
“΄}ὋἋὉὄ ΄ νῇ, καὶ παντοίως παλιγχυθυστῶν᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἣν αὐτῷ ἐς τέ- 

ν ᾿ ᾽ ΄ ον ὁ ΄ δὲυύ λος τὸν κίνδυνον ἀποχρούσασθαι" αἱ γὰρ τρίχες δευύμεναι, 
ν᾿ ε ψ τᾶν " δι ᾽ »Ἅ 

μείζω τὴν ὁλκὴν ἐποίουν αὐτῷ ἀεὶ" διὸ ἀπολλύμενος ἔλεγεν" 
"»"» Ζ ΄’΄ 

οὗ λήσεις δήπου Φυσ ἔγναθε τοὺς θεοὺς, τοιαῦτά με δράσας, 
, ; , κν αδόὸν ΨΚὌᾺ ὡς; ἀπὸ πέτρας ᾿ χχταθουλὼν ὕπτιον ἐν τοῖς ὕδχαι,. χαίτοι 

’ τὰ γῆν ἐν πεζομαχίᾳ οὐκ ἄν μου χρείττων ἐ ἐγένου, ͵  χά 

χιστε σύγε, οὐ παγχρατίῳ,, οὐ πάλῃ, οὐ δρόμῳ: νῦν δὲ ἢ 
, ᾿ -" «ἣΝ ᾽ " δόλῳ με ἀπόλεσας ἐν τοῖς ὕδασιν" ἀλλ᾽ ἔχει θεὸς ἔκδιχον 

» Ν ν τε -: ὄμμα’ οὐδ᾽ ἂν ἀποφύγοις σύγε τὸ δοῦναι δίκην τῷ στρατῷ 

τῶν μυῶν. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν, ἀπέπνευσεν ἐν τοῖς κύμασιν. 

ΔΛειχοπίναξ δὲ »εὴ τὸ ρα ἐκ τῆς ὄχθης, καὶ δει- 

νὸν ποιησάμενος, ἐξήγγειλε τὸ ὃ ρόμα δοσμὼν ταῖς μυσίν" 3) 

οἱ δὲ ἀχούσαντες, Ἄῤθμζα νὸν πχησ᾿ οἴμα κηρυσσειν 

ἐχχλησίαν ἐχέλευον ἅμα ὑποφαινοιλένη ἡσέρᾳ ἐς τὰ τοῦ Τρω- 

ξάοτου (ασίλεια: ὃ ὃς ἦν πατὴρ τῷ δυσυόρῳ Ψιχάρπα γι,) τῷ 
δ 5 " ᾿ ᾽ 3 

μηδὲν παρὰ τὰς ὄχθας, ἀλλὰ κατὰ μέσην ἀπολωλύτι τὴν 
᾿ς ΒΨ 7 “ ᾿ . - 

λίμνην. ὡς οὖν συνηγέρθησαν ἅπαντες, ἀναστὰς Τρωξάρτη 
ὁ μάλιστ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ παιδὲ λωσῶι ἐλρλξῖα, Ἰον ὁ μάλιστ ἐπὶ τῇ τοῦ παιδὺς γολωσάμενηος ἀπολεία, ἔφη 

- ΝᾺ ᾧ ς φν. δ ᾽ἊὋ ὅδ. ᾿ ΄ ᾷ τοιαῦτα. Μηδεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες γενναῖοι, οἰέσθω ἀγνοία εἰς 
τὰν 

, "ἢ " Υ̓ “ 2.4 ᾿ ᾿ ε - ἐμὲ μόνον τὸ καχὴν τοῦτο ἥχειν' ἀλλὰ χαὶ εἰς πάντας ὑμᾶς 
᾿ . - “εἰ 44 

ὁμηνως εἰμὶ δ᾽ οὖν ἐγὼ μάλιστα δυσ- τυχὴς, τοε Φᾷρτολέσας 

παῖδας" τὸν μὲν γὰρ ἡ κασι γαλὴ παρὰ τῇ τρώγλη, ἀπέ- 
ἐξ ἐνέδρας" τὸν δὲ, δόλ ! ᾿ χτεινὲν ἐς ἐνέθρας" τὴν ἡλῷ οἱ ἔχθιστον χαὶ ἀπῆνε εἰρος ερύϑι,. ΝΣ, 

᾿ συδλα »,;, Ὺ}» Ἶυ Ἂν 

τῶν αν)ρώπων, ἐν παγίδι ποτὲ σ υλλαοήντες, ἀνεῖλον ὀμρξνν ν Ν 
Ρ δ Υ̓ ᾿ 

, « - ’ τ 

τὴν δὲ τρίτον, ὃ; ὑπόλοιπος ἦν ἐμοίτε χαὶ τῇ ψυτρὶι 44 τἂν ΛᾺ ἋΨ ἢ ιὰ 
τὸς ἢ "ς 

τὰ 
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Τοῦτον ἀπέπγιξεν φυσίγναθος, ἐς βυθὸν ἄξας. 
ἀλλ᾽ ἄγε)», ὁπλισόμεθα, καὶ ἐξέλθωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, τῳ 
Σώματα κοσμήσαντες ἐν ἔντεσι δαιδαλέοισιν. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν, ἐνέπεισε κα)οπλίζεσθαι ἅπαντας. 
Καὶ τοὺς μέν ῥ᾽ ἐκόρυσσεν ἄρης, πολέμοιο μεμηλώς: 
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ χνήμησιν ἔδηχαν, 
Ῥήξαντες χυάμους χλοεροὺς, εὖ τ᾽ ἀσχήσαντες ᾿ Υ 
Οὗς αὐτοὶ διὰ νυκτὸς ἐπιστάντες, χατέτρωξαν. 
Θώρηχας δ᾽ εἶχον χαλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν, 
Οὖὗς, γαλέην δείραντες, ἐπισταμένως ἐποίησαν. 
ἀσπὶς δ᾽ ἦν λύχνου τὸ μεσόμφαλον" ἡ δέ νυ λόγχη 
Εὐμήχης βελόνη, παγγάλκεον ἔογον ἄρηος. }30 

Ω 

Ἅι ᾿ 
", ΄ ἢ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ χροτάφοις χαρύωιο, 

Οὕτω μὲν μύες ἔσταν ἐν ὅπλοις" 
ΝΣ Βάτραχοι, ἐξανέδυσαν ἀφ᾽ ὕδατος, ἐς δ᾽ ἕνα χῶρον 

Ἑλθόντες, βουλὴν ξύναγον πολέμοιο χαχοῖο, 
Σκεπτομένων δ᾽ αὐτῶν, πόθεν ἡ στάσις, ἢ τίς ὁ θρύλλος, 
Κήρυξ ἐγγύθεν ἴλθε, φέρων σχῆττρον μετὰ χερσὶν, ι30 
Τυρογλύφου υἱὸς μεγαλήτορος, Ἐμξασίγυτρος, 
᾿Αγγέλων πολέμοιο χαχὴν φάτιν, εἶπέ τε μῦθον" 
ὦ βάτραχοι, μύες ὕμιν ἐὠπειλήσαντες ἔπεμψαν, 

Εἰπεῖν ὁπλίζεσθαι ἐπὶ π τύλεμόν τε μάχην τε, τήο 
Εἶδον γὰρ χα!᾽ ὕδωρ Ῥιχάρπαγα, ὅνπερ ἔπεφνεν 
ἕμέτερος βασιλεὺς Φυσίγναθος" ἀλλὰ μάχεσθε, 
Οἵτινες ἐν βατρόγχοισιν ἀριστῆες γέγαχτε. 

ὡς ὠὺν ἀπέφηνε" λόγος δ᾽ εἰς οὗατα πάντων Εἰσελθὼν ἐτά εξ: φρένας βατράχων ἀγερώχων. 
Μεμρομένων δ᾽ αὐτῶν γ Φυσίγναθος εἶπεν ἐναστάς. 
ὦ φίλοι, οὐκ ἔχτεινον ἐγὼ μῦν, οὐδὲ κατεῖδον Ἢ , ᾿ ΒΞ δ. ᾧ τ Ολλύμενον᾽ πάντως ὃ ἐπνίγη παίζων παρὰ λίανη 
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γαδος ἐξαπατήσας, ἀπέπνιξεν ἀπαγαγὼν ἐν τοῖς ὕδασι" τί 

οὖν ὑμῖν ἐκ τούτων δοχεῖ; πότερον ἀνέχεσθαι ὁρῶντας ὅλον 

ἴθνος προπηλαχισθὲν τὸ ὑμέτερον, ἢ τὰ ὅπλα περιθεμένους, 
ἐπεξιέναι τῷ φόνῳ, δίκην, ὧν ἔδρασαν ἡμᾶς, ληψομέγου. ἀ- 

ξίαν; ἐγὼ μέν φημι. - 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος ἀκούσαντες οἱ μῦες, ἐπήνεσαν 

γχαὶ δὴ ἤϊξαν εὐθὺς ἐξοπλίσασϑαι ὑπὸ προστάτῃ αὐτῷ ἄρει. 

ῥήξαντες τοίνυν χυάμους χγωροὺς, οὺς αὐτοὶ γυχτὸς ὑπεν- 

δύντες, κατέτρωξαν, χνημίδας τε εὖ ἀπὸ τούτων ἀσχήσαντες 
ταῖς ἑχυτῶν περιέθηχαν χυήμαις" θώρακας δ᾽ αὖ ἐποίησαν ἐκ 

(υροῶν, χαλάμοις ἐφαρμύζοντες μάλιστα, γαλήν πὴ ἐχδείραν- 

τες ἀσπίδας δ᾽ αὖ, τὰ τῶν λύχνων ψεσόμφαλα" λόγχας δὲ, εὖ- 
μήχεις δελόνας, ἔργον ὅλως ἡφαίστου" περικεφαλαίας δὲ, τὰ 
λέπυρα τῶν χαρύων. Οἱ μὲν οὖν οὕτω παρεσκευάζοντο πρὸς 
τὴν μάχην. 

Οἱ δὲ δάτοαγοι, ὡς ἔλαθον ταῦτα συνελόντες χαὶ αὐτοὶ 

φαρὰ ταῖς ὀχθαις εἰς ἕνα χῶρον, ἐδουλεύοντο περὶ τοῦ πολέ- 

μου" σχεπτομένων δ᾽ αὐτῶν, χαὶ τὴν αἰτίαν φιλοχρινούντων, 

ἦλθεν ἐμθασίχυτρος ὁ τοῦ Τυρυγλύφον μετὰ χυηρυχίου, πό- 

λεμον αὐτοῖς προχῚ δ: χαὶ δὴ παρελθὼν, ἔφη ταῦτα. 

ἔπεμψάν μϑ) ὦ ἄνδρες ἔάτραχοι, οἱ μῦες, ἐροῦνθ᾽ ὑμῖν 

ὁπλίσασθαι τὴν ταχίστην, πόλεμον προχηρύττοντες. Φυσίγνα- 

θος γὰρ ὁ ὑμέτερος δαοιλεὺς, ἀπάτῃ ἐπαγαγὼν ἐς μέσην τὴν 

λίμνην Ψυχάρπαγα, ἐφῆχεν αὐτὸν ὑπούρόγιον ἐν τοῖς ὕδα- 
σιν, μὴ "δὲν ἀδικήσαντα δέξχσθε τοίνυν τὸν πόλεμον, εἴτινες 
χαὶ ἐν ἡμῖν εἶεν ἥρωες. 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, ἐπλήγησαν ταῖς ἀκοαῖς πρὸς 
τὸν λόγον οἱ βάτραχοι: μεμφομένων δ᾽ αὐτῶν τὰ γενόμενα, 

ἀναστὰ; Φυτ' ἤναθο ἔφη. Οὐχ’ οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταῦτ᾽ ἔχεν 
πραχθέντ᾽ χ᾽ οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἀνεῖλον ἐχεῖνον, ο οὐδημὴν ἀπολού- 
ένον ἑώραχε πῃ ἀλλ᾽ αὐτὸς αὐτόθεν παίζων ἐγ αἰγιαλ 
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"4 Ἷλ ΄ : Νήξεις τὰς βατράχων μιμούμενος" οἱ δὲ κάκιστοι 
Νῦν ἐμὲ μέμφονται τὸν ἀναίτιον: ἀλλ᾽ ἄγεν, βουλὴν 150 
Ζητήτωμεν, ὅπως δολίους μύας ἐξολέσωμεν. 

᾿ » ᾽ Ἂ» 4 Τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι: δοχεῖ εἶναι ἄριστα. 
φ . ᾿ 2 ν - .«“ Σώματα χοσμιήσαντες ἐν ὅπλοις στῶμεν ἅπαντες 

“ ᾿ “ , Δ. δε Ἄχροις πὰρ χείλεσσιν͵ ὅπου χατάχουμνὸς ὁ χῶρος" 
ΕΝ Τ᾿ )» ες ᾽ 

Τινίχα δ᾽ ὁρμηθέντες, ἐφ᾽ ἡμέας ἐξέλθωσιν, 1 ῳν νι 

Δραξάμενοι κορύθων., ὅςτις σχεδὸν ἀντίος ἔλθοι, 

ἐς λίμνην αὐτοὺς σὺν ἐκείναις εὐθὺ θάλωμεν. 

Οὕτω γὰρ πνίξαντες ἐν ὕδασι τοὺς ἀκολύμδους, 

Στήσομεν εὐθύμως τὸ μυοχτόνον ὧδε τρόπαιον. 

ὡ; ἄρα φωνήσας ὅπλοις ἐνέδυσεν ἅπαντας. 160 

Φύλλοις μὲν ΠΑΘΙΟΣ χνήμας ἑὰς ἀμφεκάλυψαν, 

Θώρηχας δ᾽ εἶχον ἼΩΝ πλατέων ἀπὸ σεύτλων, 

Φύλλα δὲ τῶν χρχμδῶν εἰ; ἀσπίδας εὖ ἤσχησαν» 

ἔγχος δ᾽ ὀξύσχοινος ἑχάστῳ μαχρὸς ἀρήρει, 

Ἑαὶ χέρα κοχλίων λεπτῶν ἐκάλυπτε χάρηνα, χδό 

φρχξάμενοι δ᾽ ἔστησαν ἐπ᾽ ὄχθης ὑψηλῆσιν, 

Σείοντες λόγχας, θυμοῦ δ᾽ ἔνιπληστο ἕκαστος. 1 

ὺς δὲ θεοὺς ΄ εἰς οὐγ Ζεὺς δὲ θεοὺς χαλέσας εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα. 

Καὶ πολέμον πληθὺν δείξας, χρατερούς τε μαχητὰς, 

Πολλοὺς χαὶ μεγάλους, ἠδ᾽ ἔγχεα μακρὰ φέροντας, 179 

Οἷος Κενταύρων ςρατὸς ἔρχεται, ἠὲ Γιγάντων; 

ἡδὺ γελῶν ἐρέεινε, τίνες βατράχοισιν ἀρωγοὶ, 

ὴ μυσὶ τειρομένοις" χαὶ ᾿Αθηναίην προσέειπεν. 
; 4 ε 

ὦ θύγατερ, μυσὶν ἣ ῥ' ἐπχλεξήσουσα πορεύσῃ ; 

Καί γάρ σου χατὰ νηὸν ἀεὶ σχιρτῶσιν ἅπαντες, 

τατον τερπύμενοι χαὶ ἐδέσυασιν ἐκ θυσιζων. 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη Κρονίδης" τὸν δὲ προσέειπεν ᾿λθή 7 
ἱ 
ὰ 
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ἔγγα δατράχων ἀπομυλούμενον, ἀπεπνίγη᾽ οἱ δὲ, ἄδιχοι 

χαὶ ξάσχανοι ὄντες, εἰς ἐαπὲ τὴν αἰτίαν ἀδίκως ἀνάγουσιν" 

ἀλλ᾽ ἄγεθ’ ἡμεῖς ἐκ χοινῆς βουλῆς καχῶς κακοὺς τοὺς ἀ- 

θεωτάτους αὐτοὺς ἐξολέσωμεν" Εἰ τοίνυν ταῦθ᾽ αἱρεῖσθε, ἐ- 

χείνως ἔμοιγε δοκεῖ ἄμεινον ἡμῖν ἕξειν" περιθέμενοι γὰρ πάν- 

τὲς τὰ ὁπλα, παραταττώμεϑα ἐπὶ τῶν ὀχθῶν χατ᾽ αὐτόγςε 

τὸ χεῖλος, ὅπου μάλιστα εἴη ἀποτομώτατόν τε χαὶ ἀπροσία- 

τώτατον τοῖς ἐχθροῖς; ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπίωσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς, λαδό- 

μένοι αὐτῶν τῶν χορύθων. ὅςτις ἂν αὐτῶν πλησίον ἡμῶν 

γένηται, χαθέλχωμεν αὐτὸν ἐπισύροντες χατὰ τοῦ χρημνοῦ 

εἰς τὴν λίμνην" οὕτω γὰρ πολλοὺς αὐτῶν, ἀπείρως ἔχοντας 

ἀπονήχεσθαι, ἀποπνίξαντες, τρόπαιον μυοχτόνον ςήσομεν, 

χαίροντες. 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, ἐνωπλίσαντο ἅπαντες, τὰς τὲ 

χϑόήυας φύλλοις μαλάχης περικαλύψαντες, καὶ θώραχας ἐκ 

τεύτλων χλωρῶν κατασχευασάμενοι, καὶ ἀσπίδας ἐκ χράμ- 

ὄης ἀσκήσαντες τὰ δὲ δόρατ᾽ αὐτοῖς ὀξύσχοινος παρέσχεν 

ἑχάστῳ πεοίμηχες" αἱ δ᾽ αὖ κόρυθες ἐκ λεπτοτάτω" τετόο- 

γευνται χοχλιῶν" ὡς οὖν ταῦθ᾽ οὕτω πεοιφραξάμενοι» ἔςησαν 

ἐν τάξει χατ᾽ ἄκραν τὴν ὄχθην, ἔπαλλόν τε τὰ δόρατα, καὶ 

πᾶς τις ἐπὶ τὸν πόλεμον ἔῤῥωτο. 

Τούτων δ᾽ οὕτως ἐχόντων, Ζεὺς συγκαλέσας ἐν οὐρανῷ 

τοὺς θεοὺς, καὶ χοινώσας αὐτοῖς τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου, 

τούς τε μαχητὰς αὐτοὺς πολλοὺς καὶ κρατεροὺς ἑχατέρωθεν 

ὄντας, καὶ δόρατα οὐχ εὐχαταφρόνητα φέροντας; οἷος ἦν 

ποτε μάλισθ᾽ ὁ στρατὸς τῶν Κενταύρων καὶ τῶν Γηγάντων, 

ἐπυνθάνετο αὐτῶν ὑπομειδιῶν, οἵτινες εἶεν οἱ βουλόμενοι 

στῆναι μεθ᾿ ὁποτέρων ἐν τῇ μάχη" εἶτα στραφεὶς πρὸς τὴν 

ἀθηνᾶν, σύγ' ἔφη, ὦ τέκνον, πότερον ἔχεις ἐν νῷ; οὐ χα- 

ταθήσῃ μυσὶν ἀρωγὸς ; ὁρῶ γὰρ αὐτοὺς πολλὰ πολλάχις 
σχιρτῶντας ἐν τῷ ναῷ σου, τῇ τε χνίσῃ, ὡς ἔοιχε, χαίρον- 

κ ἊΣ Ἢ -. 9 “- ΄ δ. - 

τας, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐκ τῆς θυσίας ἐδέσματι: ταῦτα 

μὲν οὗτος" . 

λθηνᾶ δὲ πρὸς ταῦτα' ἔγωγε μὲν, ὦ πάτερ; μὺσὶγ' 

Ϊ ᾿ 

Ι 

ΙΕ; 

“ κ, 
" Κ», 

Ν 
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ὦ πάτερ, οὐκ ἦν πώ ποτ' ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν 

Ἐρχοίμην ἐπαρωγὴς, ἐπεὶ καχὰ πολλά μ᾽ ἔοργαν , 

Στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεχ᾽ ἐλαίου. 18ο 

Τοῦτο δέ μου λίην ἔδαχξ φοίνας, οἷά μ᾽ ἔρεξαν. 

Πέπλον μου χατέτρωξαν » ὃν ἐξυφηνα καμοῦσα 

ἔκ ῥοδάνης λεπτῆς, καὶ στήμονα λεπτὸν ἔνησα, 

τρώγλας τ᾽ ἐμποίησαν᾽ ὁ δ᾽ ἠπητής μοι ἐπέστη, 

Καὶ πολύμε πράσσει" τούτου χάριν ἐξώργισμαι. 185 

[Καὶ πράσσει με τόκον' τὸ δὲ ῥίγιον ἀθανάτοισιν.] 

Χρησαμένη γὰρ, ὕφηνα, καὶ οὐκ ἔχω ἀνταποδοῦναι. 

᾽Αλλ᾽ οὐδ’ ὃς βατράχοισιν ἀρηγέμεν οὐκ ἐθελήσω. 
᾿ ᾿ «ἃ . ΠΩ ΄ » ᾽. , 

Εἰσὶ γὰρ οὐδ᾽ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι" ἀλλά μιε πρῴην 
ὗ» 7 ᾽ - ΜΟῚ ΜΝ 
ἔχ πολέμου ἀνιοῦσαν, ἐπὶ λίην ἐκοπώϑην, 199 

ὕπνου δευομένην, οὐκ εἴχσαν θορυδοῦντες, 
’, 

Οὐδ᾽ ὀλίγον καμμῦσαι" ἐγὼ δ᾽ ἄῦπνος χατεχείικην, 

τὴν κεφαλὴν ἀλγοσαν, ἕως Ξζόηπεν ἀλέχτωρ. ! 

᾿λλλ' ἃ ἄγε, παυσώμεθά, θεοὶ, τούτοισιν ἀρήγειν, 

ΜᾺ χέτις ἡμείων τοωθῇ βέλει ὀξυόεντι, το5 

γεήτις καὶ λύγχηφ' τυπῇ δέμας, ἠὲ υαγαίρη. 

Εἰσὶ γὰρ ἀγχέμαχοι, καὶ εἰ θεὸς ἀντίος ἔλθοι. 

Πάντες δ᾽ οὐρχνό)εν τερπώμε)α δῆριν ὁρῶντες 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη" τὴ δ᾽ αὖ τ᾽ ἐπεπείθοντο θεοὶ ἄλλοι 

Πάντες, ὁμῶς δ᾽ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἕνα χῶρον. 490 

[καδδ᾽ ἦλθον κήρυχε, τέρας πολέμοιο φέροντε ἢ 

Καὶ τότε χώνωπες » μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντες » 

Δειγὰν ἐσάλπιζον πολέμου χτύπον᾽ οὐρανόθεν δὲ 

Ζεὺς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο χαχοῖο. 
ὥ ὰ. , » Η 

Πρῶτος δ᾽ Ὑψιδόας Λειχήνορα οὕτασϑβ δουρὶν 
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ἄν ποτ᾽ ἔλθοιμι πλλλά μὲ πεποιηχότι βοηθὸς, χαχζ' τά τε 

Ὑὰρ στόμωχτα τἀμὰ ἐλυμήναντο, χαί τοὺς λύχνους οὖχ ἧττον, 

ἐμφαγόντες τὸ ἔλαιον' ὅδέμε πάντων μάλιστα ἔδακε" τὸν 

ἡὰρ πέπλον, ὃν χαμοῦσα ἐκ χρύκης Χαὶ στήμονος λεπτοτά- 

τῶν ἀμφοτέρων ἐξύφχνα νήέσχσα, πολλὰς ἐν τούτῳ ἐποίῃ- 

σαν ὁπάς" ὁ δὲ ἀκέστης ἐπιστὰς, πολύτι ἀπαιτεῖ πρὸς τὴν 

ἐπισκευὴν, κάκ τούτου ὀργή αφλαμδάνει" δάνειον Ὑὰρ ποια- 

σαμένη, ἐξύφανα᾽ χαὶ νῦν ἀπαιτουμένη τοὺς τόκους, οὐκ 

ἔγουσχ, παροργίζοιιχι" ἀλλ οὐδ᾽ ἄλλω; βατράχοις ἂν αὖ- 

θὲς ἔλθοιμι ἀρωγός᾽ οὐδὲ γὰρ αὐτοὶ μέτριόν μοι παρέ- 

χοϑσιν ἦθος, δάρθαροι χαὶ σχαιοί τινες ὄντες πρῴην 
᾽ 

γὰρ ἐς πολέμου ἐπανιοῦσαν, χαὶ ὕπνου ἐκ πολλοῦ δεομέι ὃ 
γὴν τοῦ πόνου, οὐκ εἴχσαάν μι8 τούτου τυχεῖν, οὐδὲ γοῦν 

καταμύται μέχρι πρὸς τὰς τῶν ἀλεκριόνων ὠδὰς, καί περ 

τάτ' ἄλλα ἀπειρηκυῖχν, καὶ τὴν χεφαλὴν ἀνυποίστως ἀλγοῦ- 

σαν, Χουζζοντές τε χαὶ βεχεχίζοντες" ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὑμεῖς, ὦ 

θεοὶ, μηδετέροι; ἀρήγωμεν) να μήτις ὑμῶν τρωθῇ ἐν ἀγ- 

χεμάχοις τοῖς ἀντεπεξιοῦσιν ἀλλήλοις, καὶ μάλιστα τῆς μά-͵ 

χης συστταδὸν ἐσομένης" οὔτε γὰρ θεῶν ὑμῶν ὄντων, εὖ οἷδ᾽ 

ἐγὼ, εἴτις ὑπαντήσειε, φείσαιντ᾽ ἂν ἐκεϊνοίγε" ἄμεινον οὖν 

παρ᾽ ἐμοὶ χριτῇ, πόῤῥωθεν ὁρᾷν τὰ γιγνόμενα τερπομένους, 

ἢ ἐγγύγεν ἀποχινδυνεύοντας. 

Ταῦτα δ᾽ εἰπούτης αὐτῆς, ἐπήγεταν πάντες" καὶ δὴ εἰς 

ἐν ἀθρόοι γενόμενοι, ἀνέμενον τὴν μάχην ἰδεῖν" καὶ ἐν τού- 
τῳ ἐλθύντες μὲν οἱ χήρυκες ) τὴν τοῦ πολέμου ἐμήνυσαν δῆ- 

ἔν" οἱ δὲ κώνωπες, ἐπιμήκεις φέροντες σάλπιγχας, διεσάλ- 

πιζον σιλΞοδαλέον, παρακελευύμενοι ἐμβαλεῖν ἐδῥωμένως" 
ὁ δ᾽ αὖ Ζεὺ; βροτήτας ἐξ οὐρχνοῦ, ἀγέφηνς τὸ τοῦ πολέμου 
σημεῖον, 

ΠΝ ὉΠ Η͂ (ὭΣ δ Ὑ Πρῶτον τοίνυν Ὑψιθόχς βαλὼν ἐπὶ τὸν λειχήνορα μὲν πρὸν , Φιαετανις 
ὴ υάχοις ἑστῶτα, διάλασε μέσην χατὰ τὸ ἧπαρ καὶ τ Υ̓ΆΣ 

(ΤΟΝ. 5. πὶ 
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κὰδ δ᾽ ἔπεσε προινὴς, ἁπαλὰς δ᾽ ἰχόνισσεν ἐθείρας. 

[Δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράδησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ] 

Τρωγλοδύτης δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἀχόντισε Πηλείωνα, 

Πῆξεν δ' ἐν στέρνῳ στιβαρὸν δόρυ" τὸν δὲ πεσόντα χι0 

Εἷλε μέλας θάνατος, ψυχὴ δ᾽ ἐκ σώματος ἔπτη. 

Σευτλαῖος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βαλὼν κέαρ ἐμόασίχυτρον" 

ἰὠκιμίδην δ᾽ ἄχος εἴλε, καὶ ἤλασεν ὀξέϊ σχοίνῳ᾽] 

᾿Αρτοφάγος δὲ Πολύφωνον κατὰ γαστέρα τύψεν. 

ἤριπε δὲ πρηνὴς» ψυχὴ δὲ μελέων ἐξέπτη. “ἂῦ 

Λιμνόχαρις δ᾽, ὡς εἶδεν ἀπολλύμενον Πολύφωνον; 

Τρωγλοδύτην πέτρῳ μυλοειδέϊ τρῶσεν ἐπιφθὰς 

Αὐχένα πὰὉ μέσον" τὸν δὲ σχότος ὅσας κάλυψεν. 

Λειγήνωρ δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῶ, 

Καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφήμαρτε, καθ᾽ ἦπαρ' ὡς δ᾽ ἐνόησεν ἅχ0 

Κραμῥοφάγας, ὄχθησι βαθείης ἔμπεσε φεύγων' 

᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάγης,, ἀλλ᾽ ἤλασεν αὐτόν᾽ 

Κάππετε δ᾽, οὐδ᾽ ἀνένευσεν ἐδάπτετο δ᾽ αἵματι λίμνη 

Πορφυρέῳ, αὐτὴς δὲ παρ᾿ ἠϊόν᾽ ἐξετανύσθη, 

Χορδῆσιν λιπυρῇσί τ᾽ ἐπορνύμενος λαγύνεσσιν. 49 

Τυρηφάγον αὐτῆσιν ἐπ’ ὄχθης ἐξενάριξεν. 

Πτερνογλύφον δ᾽ ἐσιδὼν Καλαμίνθιος, ἐς φύθον ἦλθεν, 

ἥλατο δ᾽ ἐς λίμνην φεύγων, τὴν ἀσπίδα ῥίψας. 

Φιλτραῖον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνεν ἀμύμων Βορθοροχοίτης, 

[ὑδούγαρις δέ τ᾽ ἔπεφνε Πτεονοφάγον βασιλῆα, 30 
ων τῦν 

Χερμαδίῳ πλήξας χατὰ βρέγυατος" ἐγχέφαλος δὲ 

ἐχ ῥινῶν ἔσταζε, πλάσσετο δ᾽ αἵματι γαῖα. 
Αειχοπίναξ δ᾽ ἔχτεινεν ἀμύμονα Βορύοροχοίτην; 

ἔγχει ἐπαΐξας" τὸν δὲ σχήτος ὄσσε χάλυψεν. 

Πρασσοφάγος δ᾽ ἐσιδὼν, ποδὸς ἕλκυσε Κνισσοδιώχτην; 9" 

ἐν λίμνη δ᾽ ἀπέπνιξε, χρατήσας χειρὶ τένοντα. 
ψιχάρπαξ ὃ ἤμουν" ἑτάρων πέρι τεθνηώτων, 

καὶ ὕάλε Πρασσοφάγον, μήπω γαίης ἐπιβάντα" 

Πίπτε δὲ οἵ πρόσθεν, ψυχὴ δ᾽ ἀἄϊδός δὲ βεβήκει, 
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στέρχ' ὁ δὲ πεσὼν, ἐνεπλήσθη τὸ γένειον χόνιος, Τρωγλο- 
΄ ΔΝ , ᾿᾽ ,ν κ ἦ . ,΄ ᾿ δύτης ὃ ἀχηντίσας μετ᾽ αὐτὸν ἐς Πηλείωνα , ἐμπέπηχεν εἰς 

τὸ στῆθος τὸ ἔγχος" ὁ δὲ πεσὼν, ἀπεχρέμψατο εὐθὺς τὴν 
ψυχὴν ἐκ τοῦ στόματος" ἐκ δὲ τούτου Σευτλαῖος βαλὼν τῷ 
δορὶ, ἀπέντεινεν ἐμθασίχυτρον. ἀρτοφάγος δ᾽ αὖ ἀνεῖλε 
Πολύφωνον, ἐλάσας διὰ τῆς γαστρός" ὁ δὲ δούπησε πεσὼν, 
χαὶ ἣ ψυχὴ αὐτοῦ ἀπέπτη, καταλιποῦσα νεχρὰ τὰ τοῦ σώ- 

ματος μέλη. Λιμνόγαρις δὲ, ὡς εἶδε Πολύφωνον ἀπολλύ- 

μένον, λίγον ἄρας μυλοειδῆ, χαὶ βαλὼν ῥωμαλέως, ἐπάτα- 

ξε Τρωγλοδύτην χατὰ μέσον τὸν αὐχένα" ὁ δὲ πεσὼν παρα- 
,“ὦ 7 τι ΄ ὃ Ξ , λ - χρῆμα, κατέστρεψε, Λιμνόχαριν δ᾽ αὖ Λειχήνωρ βαλὼν τῷ 

δ" το Σ᾿ ᾶ ΄ δορὶ, διήλασεν εἰς τὸ ἧπαρ. Κραμῥοφάγος δὲ, φόξῳ συσ- 
χεϑεὶς, διεφύγγανε κατὰ τῶν ὀχϑῶν" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἔφθη ἐγ- 

χαταδύναι τοῖς ὕδασι: φθὰς γὰρ ὁ ἐχθρὸς τῶ δορὶ, ἀνεῖλεν 

αὐτὸν τὶ 
᾽ “- - ““Ν - ὁ αρ αὐτῇ τῇ λίμνη" καὶ τὸ ὕδωρ εὐθὺς ἐρυθρὸν ἦν 

- λε} Π -“ ᾽ Ὁ Ν 4“. » τῷ χαταρϑέοντι ἐκ τοῦ τρχυμᾶτος αἴματι, παρὰ τὴν ἠϊόνα 
ἢ ὧν ἢ , ΄ ᾽ ᾽ ι ΄ Ω ΨΥ αὐτοῦ ἐχτάδην κειμένου" ἐχ δ᾽ αὖ τούτου Λιμνήσιος ἀπέχτεινε 

ν , [ -“ » “- .»ἦ Ζ Τυρογλύφον ἐπὶ τῶν ὀχϑῶν. Καλαμίνθιος δὲ ἰδὼν Πτερνοφά- 

γον) καὶ πτήξας, ἔῤῥιψε τὴν ἀσπίδα, χαὶ φυγὼν, ἥλατο 
εἰς τὴν λίμνην. Φιλτραῖον δὲ ἀπέκτεινεν ὁ ἥρως Βορ- 
βοροκοίτης. ὕδρόχαρις δ᾽ αὖ ἀπέκτεινε Πτερνοφάγον τὸν 

βασιλέα, χειροπληϑεῖ λίθῳ χατάξας αὐτῷ τὸ κρανίον" 
ὁ δ᾽ ἐγκέφαλος ἐσχεδάσθη ἄλλοσε ἄλλος: χαὶ ἡ Υἢ τῷ 

,ε σ " “ 
κχταῤῥέοντι οἴμχτι ἐφοινίσσετο᾽ μετὰ δὲ τοῦτον Δειχο- 

καὶ “Παρ δ ΄ ἃ. ὁ 5 ὃ 4 ἃ “ἦν ὰ πύναξ ἀνεῖλε Βορδοροχοίτην, ὁμόσε τῷ δορὶ ἐπαΐξας" Πρα- 
σοφάγος δὲ Κνισοδιώχτου λαβόμενος τοῦ ποδὸς, χατέ- 

" ""- ᾽ - Ν 
Ρ συοςν αὐτὸν χατὰ τῶν ὀχθῶν, χαὶ συγχατασπάσας αὐτὸν εἰς- " ρ- 

" ζ, δ5. ὙΌΣ Ὶ ΡΣ, Δ 77 τὸ ὕδωρ, ἀπέπνιξε Ψιχάρπαξ δὲ τιμωρὴς ἐχείνου γενόδθαφ, 
΄ Μ- Η »νἦ; 

βουλόμενος, ἔδαλς Πρασοφάγον χατὰ τῆς γαστρὸς; ἐπὶ ἀ ; 

18 
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πήλοβάτης δ᾽ ἐσιδὼν, πηλοῦ δράκα ῥίψεν ἐπ᾿ αὐτόν, “ἦσ 

Καὶ τὸ μέτωπον ἔχρισέ » χαὶ ἐξετύφλου παρὰ μικρὸν᾽ 

Θυμώθη δ᾽ ἄρα κεῖνος, ἑλὼν δέτε γειρὶ παχείῃ 

Κείμενον ἐν πεδίῳ λίθον ὄξριμον, ἄχθος ἀρούρης; 

τῷ βάλε Πηλοῤθάτην ὑπὸ γούνατα" πᾶσα δ᾽ ἐκλάσθη 

τὸ ἐῶν ́χι 
» 

᾿ ᾽ 

Κνήμη δεξιτερὴ, πέσε δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίησιν. 

Κραυγασίδης δ᾽ ἤσνυε, χαὶ αὖτις βαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν 

τύψε δέμιν μέτσην χατὰ γαστέρα πᾶς δὲ οἱ εἴσω 

ὀξύσχοινος ἔδυνε, χαψαὶ δ᾽ ἔκγωντο ἅπαντα 

ἔγκατ᾽ ἐφελκομένῳ ὑπὸ δούρατι χειρὶ παχείῃ. 

Σιτοφάγος δ᾽, ὡς εἶδεν ἐπ᾿ ὄχθησιν ποταμοῖο, ,ο 

Σχάζων; ἐκ πολέμου ἀνεχάζετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς" 

ἥλατο δ᾽ ἐς τάφρον; ὅππως φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον. 

᾽ 
᾽ ἣν 

τρωξάρτης δ᾽ ἔζαλεν Φυσίγναθον ἐς ποδὸς ἄχρον. 

ὧχχ δὲ τειρώμενος ἐς λίμνην ἥλατο φεύγων. 

Ὡρασσαῖος δ᾽, ὡς εἶδεν ἔνϑ διείπνουν προπεσόντα; 
ΡΥ 

τη: διὰ προμάχων» καὶ ἀκόντισεν ὀξέϊ πχοίνῳ᾽ 

4Ν “τὸ Ἐ ΓΑΒ 7 ΓΝ ἡτοῦ ὃ Η μὰ 

Οὐδ᾽ ἔῤῥηςς σάκος; σχέτο δ᾽ αὐτοῦ δουρὸς ἀκωκίή. 

ν δ᾽ ἔῤδαλι τρυφάλειαν ἀωύμονα χαὶ τετράχυτρον 
Ἰοῦ ὁ ἐὸ ουῦ ἀμ. ράχυτρον 

Σ ῃ ΄ “νὰ 5 

λἴος ὀριγανίων, μιμούμενος αὐτὸν ἄρτα, 

ὃ: μόνος ἐν βατρά; τοί ΕΣ Ἢ 

ὃς μόνος ἐν ατράχοισιν ἀρίστευεν χα ὅμιλον αὔο 

" 
᾿ ᾿ « ᾿ τὰ ν ᾽ ῃ 

ὥρψιησαν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ αὐτόν" ὁ δ᾽, ὡς ἴδεν, οὐχ ὑπέμεινεν 

᾿ 
ΩΝ » 

, 

ἤἥρωκς χρατέρους» κατέδυ δ᾽ ὑπὸ βένϑεσι λίμνης. 

᾽ ,.. ᾿ ΄' " 
"». 

ἦν δέτις εἰνὶ μύεσσι νεὸς παι(, ἔξοχος ἄλλων, 

λγχέμαγος» φίλος υἱὸς ἀμύμονος ᾿Αρτεπιξούλου, τ 

4 Ἂν 
᾿ 

ἢ Ρ 

ὄρχαμος 2 αὐτὴν ἀρὴν φαίνων, χρατέρος Μεριδάρπαξ. χοῦ 

ὃς μόνος εἰνὶ μύφσσιν ἀριστεύεσχε υάγεσθαι 

Στῇ δὲ παρὰ λίμνην γαυρούμενος» οἷος ἀπ᾽ ἄλλων. 

Στεῦτο δὲ πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμιητάων. 

ἘσΕνΟΧΕ ἐξετέλεσεν ἐπεὶ μέγα οἱ σθένος ἦεν, 

Ὁ ἃ »»»ν 
Υ “ “- 

Ἐἰ μὴ ἀρ ὁὼ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

Καὶ τότ᾽ ἀπολλυμένους βατράχους ᾧκτειρε Κρονίω 

- 
, ΄ ,ὕ " 

κινήσας δὲ χάρη, τοίην ἐφθέγζατο φωνήν" 
ὴ : υρδμλς- 

ἢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι. 

» , Μ ᾳ 

Οὐ μικρόν Μ' ἔχπληξε Μεριδάρπαξ κατὰ λίψνῃ 
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“πἔχκτειν" πηλούάτης δὲ τοῦτ᾽ ἰδὼν; ἀνελόμενος τοῦ Πηλοῦ 

πληθούση δραχὶ, ἔξαλεν αὐτῷ κατὰ τοῦ προσώπου, καὶ 

μιχροῦ ἐξετύφλωσεν᾽ ὀργισθεὶς δ᾽ ἐπὶ τούτῳ Ψιγάρπαξ, ἄρας 

λίηον παμμεγέγη κείμενον ἐν τῷ μέσῳ ἄχθος ἀφούρης, καὶ 

βαλὼν ἐπὶ Πηλοδάτην; συνέϑλασεν αὐτῷ τὴν δεξιὰν τῶν 

χνημῶν., κἄπεσεν ἐν τῇ χόνει, μέγας μεγαλωστὶ ἐκταθεὶς" 

Κραυγασίδεης δὲ. ἰδὼν τοῦτο, ἥϊξεν ἐπὶ τὸν Ψιχάρπαγα, 

καὶ βαλὼν τῷ δορὶ ἐκ βραχίονος στιθαροῦ κατὰ μέσην γα- 

στέρχ, συναπέσπααε τῷ ὀξυσχοίνῳ χαὶ τῶν ἐγχάτων τὰ 

πλεῖστα" ὁ δὲ Σιτοφάγος ; τραυματίας ἤδη γεγενημένος, 

ὃ; εἶδε ταῦτ᾽ ἐπὶ τῆς ὄχθης γενόμενα, ὑποσχάζων, ἀνεχώρει 

ἀπὸ τῆς μάχλξ» ἀφορήτοις ἀλγηδόσι χατοδυνώμενος" καὶ 

ἥλατο εἰς τὴν παοαχϑιμένην τάφρον ) τὸν ἐπυχείμιενον κίν - 

δυνον ἀποφεύγων. τρωξάρτης δ᾽ αὖθις ἐπὶ Φυσίγναϑον βα- 

λὼν, ἔτρωσε κατ᾽ ἄχρον τὸν πόδα ὁ δὲ χατέδυ εὐθὺς εἰς 

τὴν λίμνην ἀλγῶν' τρωξάρτης δ᾽ ἰδὼν αὐτὸν ἀναπνέοντα 

ἔτι, ἔπεισιν ὡς ἀποχτενῶν᾽ ἀλλ᾽ ὁ Πρασαῖος ἀντεπεξιὼν διὰ 

κ “ 3 -" , ε 

τῶν ποορζχ ΟΝ » ἠκόντισε μιν ἐπ᾿ ἐχεῖνον, εἰς μάτην δέ" ἡ 

ν ΓΟ γι Χ Ν ΄ Σ,), ἢ 

γὰρ λόγχην μὴ δυνηγεῖσα δια ῥῆξαι τὸ σάχος, ἐξέπεσεν" ὁ δὲ 

Ψ' Ἀ 
͵ὕὔ 

Ἂν ΩΝ ᾿" ᾽ - 
ΩΣ 

Οριγάνιων αὖθις ἔύαλεν ἐκεῖνον εἰς τὴν τερικεφαλαίαν, αὺ- 
ν 

ΠῚ ἮΝ Ξ- , ; δ . 

τὸν μιμούμενος Αρην᾽ γὴν γὰρ μόνος ἄριστος ἐν βατράγοις 

ἀλλ᾽ ὡς; εἶδεν πολλοὺς ἅμα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπιόντας ἥρωας Χαρ΄ 

ΑΝ Σ οΣ " “δι εἷς πὴν Διμ» 
ἐροὺς, ἀναχωρήσας κατέδυ εἷς τὴν λίμνην. 

Ψούτων δ᾽ οὕτω: ἐχόντων, Μεριδάρπαξ, ἀνὴρ διαπρέπων 

᾿ ΄ 
-“ "4 - 

ἐν) νέοις, καρτερικός τὸ χχὶ ἀνυπόστατος δοχῶν εἶναι, παῖς 

“ » ᾿ ΕῚ δες: ᾿ 

ἀρτεπιῤόλου, ἄριστος ἁπάντων μυῶν, καὶ ἐν ἀγῶσιν ἀχκα- 

[ Τ Ν 
Ν - Ν᾽ 

ταμάψητος γ οὗτος στὰς χαταμόνας παρὰ τῇ λίμνη, χαὶ 

ὑψηλῷ γαυριούμινος τῷ τραχήλῳ, ὥρμηται τὸ τῶν βατρά- 

; - ν΄ ΝᾺ 

χων ξένος παντάπασιν ἐξελεῖν" χαὶ δὴ ἐπέθηχεν ἂν χαὶ τὴν 

ρῶξι οδὰ τῇ ὁομῇ, εἰ μὴ Ζεὺς ἄνωθε: οἵδὼν ὃ 
τον συνῳθᾶ τῇ ὈΡμ 7). ἔν μὴ δεὺς ἕν 7 προιὼν ὁιὲ- 

Υ ᾽ ὮΣ ΄ . ,ῳ" ν ᾿ 

χώλυσε, κηδόμενος τῶν βατράχων᾽ ὀρῶν γὰρ τὸ δεινὸν, οἵ 
" -" 

ΠῚ " ᾿Ξ : 

ἔμελλε μωρήσειν, χινήσας τὴν χεφαλὴν, ἔφη ταῦτα. “4 

δος ᾿ κὐ κοῦθ᾽ ὁρῶ ᾽ - ὁφτῇχλ ΕΣ 3 ᾿ ᾿Ν 2. Ὡ-. 

πόποι ᾿ τὸ τοῦ ὁρὼ αὐτοῖς οὗ αλμοὶς; οὐ γχ0 μύρον ἐξ βας 

δ, Ὁ Υ Ν Σ» ες 

στησέμε Μεριδάοπαξ ἐκειγοσὶν ) ἐδξωμέ 
᾿ " : να, ΓῚ ἰ 

ἊΣ ὸὰ 
νως ὡς υάλισταί 

Κα 
Ι ᾿ ᾿ 

ον 1. Ἱ δὰ 
Ὲ ἵ ᾿»». ή 
τ Ν { 
Ἶ 

τ ζ 

“ Ἄν, 

Ἢ » 
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Ἐνναίρειν βατράχους βλεμιεαίνων" ἀλλὰ τάχιστα “7 

Παλλάδα πέμιψωμεν πολεμόκλονον, ἠὲ καὶ ἄρην, 

Οἵμιν ἀποσχήσουσι μάχης» Ἀρατερόν περ ἐόντα. 
»ν ἂ , αὐ ὰ “Ὁ ΄ 

ὡς ἄρ ἔφη Κρονίδης" ἄρης ὃ ἀπαμιεί(ετο νὕλῳ. 

3. Ν Ζ, ὙπκΑν, ᾿ 
Οὔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθηναίης, Κρονίδη, σθένος, οὔτε γ ἄριος 

ἰσχύσει βατράχοισιν ἀρηγέμεν αἰπὺν ὄλεθρον. “80 

Αλλ᾽ ἄγε, πάντες ἴωμεν ἀρηγόνες" ἢ τὸ σὸν ὅτλον 

Κινείσθω μέγα, Τιτανοχτόνον, ὀδριμοεργὸν, 
τ - » ᾽» »: ΄ 

Ω Τιτᾶνας ἔπεφνες, ἀρίστους ἔξοχα πάντων, 

Ύ 
΄- ’΄ » 

Ὦ ποτὲ καὶ Καπανῆα κατέχτανες, ὄδριμον ἄνδρα, 

Ἐγχέλαδόν τ᾽ ἐπέδησας ἰδ’ ἄγρια φῦλα Ῥιγάντων ; «α85 

Κινείσθω" οὕτω γὰρ ἁλώσεται; ὅςτις ἄριστος. 

ὃς ἄρ᾽ ἔφη" Κρονίδης δ᾽ ἔδαλς φολόεντα κεραυνόν. 
Ὁ Χ οι τς 4 δ λὰ 1 Ψ ν 

Πρῶτα μὲν ἐδρόντησε, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν ὄλυμπον, 
ὰ.. Ἢ »"» Ν ν᾿ ον 

Αὐτὰρ ἔπειτα χεραυνὸν, δειμαλέον Διὸς ὅπλον, 
᾽ ͵) ᾿ ἴα ᾿ 

ἦϊχ᾿ ἐπιδινήσας , ὁ ὃ ἄρ ἔπτατο χειρὸς ἄναχτος. 200 
͵ γ.,. “9 " 

Πάντας μέν ῥ᾽ ἐφόδησεν βαλὼν βατράχους τε, μύας τε. 
3 δ 5 "“ , γω α, " - 

Δλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς; ἀπέληγε μυῶν ςρατὸς, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 

ἵετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων, 
“ “ , » 

Εἰ μὴ ἀπ᾽ Οὐλύμπου βατράχους ᾧκτειρε Κρονίων, 

ὅ; ῥα τότε βατράχοισιν ἀρωγοὺς εὐθὺς ἔπεμψεν. 40 
9» ΄ ,ὔ ᾿ φι 

ἦλθον δ᾽ ἐξαπίνης νωτάλμονες ἀγκυλοχῆλαι, 
" Δ " ᾿ 

Λοξοθάται, στρεδλοὶ, ψαλιδόστομοι, ὀστραχύδερμοι, 

ὀστοφυεῖς ,) πλατύνωτοι; ἀποστίλόοντες ἐν ὦμοις, 

Βλαισοὶ, χειροτένουτε;, ἀπὸ ςέρνων ἐσορῶντες, 
΄ ᾽ ΄ ᾿ κ ὡς 

ὀχτάποδες, δικάρηνοι, ἀχειρέες, οἱ δὲ χαλεῦνται 300 
- φ Ν ΄ » 

Καρχίνοι, οἵ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον, 
ἮΝ ᾿ - ᾽ ᾿ 

Ἡὲ πόδας χαὶ χεῖρας" ἀνεγνάμπτοντο δὲ λύγχαι. 
δ ΠῚ Υ , ΄ Τοὺς χαὶ ὑπέδδεισαν δειλοὶ μύες, οὐ ἔτ᾽ ἔμειναν, 

ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο’ ἐδύσετο δ᾽ ἥλιος ἤδη, 

Κα: πολέμου τελετὴ μονοήτμερος ἐξετελέσγη. 305 
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- ᾿ - ᾽ »" - 9 ΦῪν Ν 

λετῶν ἐυδαλεῖν ἐς τοὺς μῦας᾽ ἀλλ᾽ ἀγεθ' ὡς τάχιστα πέμ- 
“ ΓΝ ὁ ΄ - ᾿ . ᾿ 

πωμεν ἀθηνᾶν καὶ Ἀρὴν μάλιστα τούτους ἀμφοτέρους, ὡς εἰ- 

͵ " . ᾿ ΄ “ ΠΑ ΄ ᾶ, ἂ 
δότας ἑτεραλκεῖς τᾶς μᾶγχᾶας ποιεῖν, ἵν ἐπίσχωσιν ἐκεῖνον 
-“ οὖ, - 4 ἣ « 

τῆς προσδολῆς, καίπερ τοιοῦτον ὄντα. Ταῦτα μὲν ὁ Ζεύς. 
᾿ , ΄ , τ ΜΞ 

ἄρης δὲ ἀπηξίου, μηδεμίαν φάσχων εἰναι ἰσχὺν μήτε 
᾿ “- - Ψ . " ΄ 

τὴν τῆς ἀθηνᾶς, μήτε ἄρεως ἱκανὴν ἐπαμύναι δατοάχοις, 

εἰ μὴ σύμπαντες ὁμοθυμαδὸν χατελθόντες, ἀρωγοῖμεν αὐτοῖς. 

" ΄ - - " ᾿ ἣν ἴῃ 

ἢ οὐγ᾽, ὦ Ζεῦ, ἄφες τοῖς μυσὶ τὸ ὅπλον τὸ μέγα καὶ ἰσχυρὸν 

ν᾿ -“ " , ΝΥ δι, ν 

τὸ σαυτοῦ, τὰ Τιτανοχτόνον, καὶ ὀσριμεργόν᾽ ὦ ποτὸ χαὶ Κα- 

᾿ Σ Ν , - 

πανέα τὸν ἄριστον, χαὶ Ἐγχκέλαδον, τούς το Τιτάνας καὶ τἀλ- 
» ΄ δὰ ΄ ΄ ν᾿ “- ὦ 9 ." 

λα ἄγρια φύλα τῶν Γιγάντων χατηγωνίσω" Χαὶ τοῦθ᾽ ἱκανὸν 

αὐτοῖς ἔσται. 
ν᾿, “Ὁ ᾿ - ἡ τὰ ᾿ κ᾿ 

Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ εἰπόντος, ὕροντήσας ὁ Ζεὺς, χαὶ τὸν 

οὐρανὸν ἐλελίξας, ἔθαλεν ἐπ᾿ αὐτοὺς ψολόεντα κεραυνόν᾽ ᾧ 

χατεφόθησεν ἀμφοτέρους" ἀλλ᾽ ὁ τῶν μυῶν στρατὸς, οὐ ὃ 
Ψ ᾿ ΄ ΑΑΡΜΨΡΣ ᾿ 5 . κ ἐπ »χε 

οὕτως ἀπείχετο μάχης" ἀλλὰ χαὶ μᾶλλόντι ἔῤῥωτο, 

παντάπασιν τὸ τῶν βατράχων γένος προθυμού "ξελεῖν" 
παντάπασιν τὸ τῶν βατράχων γένος προθυμούμενος ἐζελεῖν 

. ὙΡῸΥ .κ ἄς ὩνΝ Πρὸς ἜΝ (ῆε ἐχεή 5 ψ- ' , 

ὅ χαὶ ἐγένετ᾽ ἄν, εἰ μιὴ Ζοὺς οὐρανόθεν ἐλεήσας, ἐπέμιψε 

ἢ , ν » »" ““ν ͵ ψι 

ἐπηχούρους αὐτοῖς ἄλλους ἄλλοθεν, μυρί᾽ ὅτα γένη, νωτάχτ 

᾽ » , »ρΡ̓' 5 , Ὁ» 

μονας, ἀγχυλοχήλας, λοξοξάτας, στεολοὺς, ψαλιδοστόμους, 

ὀστραχοδέρμους, ὀστοφυεῖς, πλατυνώτους, ἀποστίλύοντας 
" ς, Ρ “ 

ἐν’ ὥμοις, δλαισοὺς, χειροτένοντας, ἀπὸ στέρνων ὁρῶντας, 

3 ᾿ , ᾿ -" -" " ᾿ 

ὀχτάποδας, δικαρήνους, ἀχειρεῖς, οἵ καλοῦνται χαρχῖνοι" οἱ 
Ν - - ᾽ - - δι τὰν 

τὰς τῶν μυῶν οὐρὰς ἔταμον τοῖς στόμασιν, ὡς δ᾽ αὕτως καὶ 
ν - ῃ ,Ὃ »- ΤΡ 

πόδας χαὶ χεῖρας’ αἱ δὲ λύγχαι προσηάλλουσαι αὐτοῖς, 

ἐγεγάμιπτοντο᾽ διὸ ὑποδειλιάσαντες πρὸς ταῦθ᾽ οἱ μῦες, ἐτρά 
ανεγαμ: ἰοὺπ τες πρὸς ταῦν οἱμῦες, ἐτρά- 

“- ζ ς ᾽ ΄ ᾿ “- 4. ὧὦν' , 

πῆσαν εἰς φυγὴν᾽ κἂν τούτῳ ἐλθοῦσα ἡνύξ, τέλος μονοή- 

(ερὴν ἐπέθηχε τῷ πολέμῳ. με ὃ ἢ 

-----------πποθὺ ἀἍἍἍἍἍἝ-Ἕ- 
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ΟΜΆΈΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΆΡΙΛΔΩΝ. 

ΥΜΝΟΙ ΗΤΟΙ ΠΡΟΟΙΜΤΑ 

»» 

Εἰς Απὸόν.1ὼ γα. 

ΔΜίνησομαι, οὐδὲ λάθωμα!: ἀπόλλωνος ἑκάτοιο, 

Οντε θεοὶ χατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα" 

Καί ῥά τ’ ἀναΐσσουσιν, ἐπισχεδὸν ἐρχομένοιο, 
΄ 3, ΝΗ ΄ “ :. ΨῈ , 

Πάντες ἀφ᾽ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει. 
ΝἾ ᾽ "» Ψ' . λ , 

Λητὼ δ᾽ οἵη μίμνε παραὶ Διῖ τερπιχεραύνῳ, ὃ 

ἥ ῥα βιόν τ᾽ ἐχάλασσε, χαὶ ἐχλύήϊσσε φαρέτριν' ρ , χ ᾽ νε σσὲ φαρετρι 

΄ Ἢ κ ἢ ΄ " . - Καί οἱ ἀπ᾿ ἰφθίμων ὥμων χείρεσσιν ἑλοῦσα 
"» ΄ ᾿ “:ν 

Τόξον, ἀνεχρέμασε πρὸς κίονα πατρὸς ἐοἷο 
ἂν 
- Πασσάλου ἐχ χρυσέου: τὸν δ᾽ ἐς θρόνον εἴσεν ἄγουσα. 

Τῷ δ᾽ ἄρα νέκταρ ἔδωνε: πατὴρ, δέπαϊ χρυσείῳ 1ο 

Δειχνύμενος φίλον υἱόν" ἔπειτα δὲ δαίμονες ἄλλο: 

ἔνθα καθίζουσιν" χαίρει δὲ τε πότνια Λητώ, 

Οὔνεχα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν, 
Χαῖρε, μάκαιρ᾽ ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέχνα, 

3“ κὰ δ ΩΣ ΟΝ Αἴ ᾿ ΄ 
ἀπόλλωνα τ ἀναχτὰ χαὶ ἄρτεμιν ἰοχέαιραν, ι ἢ 

Τὴν μὲν ἐν ὀρτυγίη, τὸν δὲ χραναῇ ἐνὶ Δήλῳ, 

Κεκλιμένη πρὸς μαχρὸν ὄρος χαὶ Κύνθιον ὄγχβον͵ 
ἀγχοτάτω φοίγικος, ἐπ᾽ ἰνώποιο ὑεέθροις, 



ΧΗ Ἂ, ἘΓΣ ἈΠΟ Ἶ 

“ νυν ᾿ 

Πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑμνήσω, πάντως εὔυμνον ἐόντα; 

, 
- ,. "» - 

Πάντη γάρ τοι, Φοῖδε νόμοι βεύλήσται δῆς, 20 

Ἷ 
ΓΥ . Ἂ 

ΤΙμὲν ἀν᾽ ἤπειρον πορτιτούφον, δ᾽ ἀνὰ νήσους. 

᾿ ᾿ " “΄Ν . , Ω 

Πᾷσαι δὲ σχοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονες ἄκροι 

ς "»"ο- 
“." 

ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ᾽ ἅλαδε προρέοντες, 

Ὗ Ψ 
΄ ͵΄ 

ἀκταί τ᾽ εἰς ἅλα κεκλιμέναι, λιμένες τε ἤαλάσσης. 

, ἦι ὥς σε πρῶτον Λητὼ τέχε, χάρμα βροτοῖσιν, “οὔ 

Κλνιθεῖσα πρὸς Κύνθου ὄρος χρανχῇ ἐνὶ νήσῳ, 

ἊΝ “ 

αφιρύτῃ; ἑχάτερῆς: δὲ χῦμα κελαινὸν Δήλῳ ἐν ἀμφις 
ἣν Ζ ψ' 

Ἐξήει χέρσονδε λιγυπνοίοις ἀνέμοισιν. 

ἔνθεν ἀπορνύμιενος,͵ πᾶσι θνητοῖσιν ἀνάσσεις, 
Ἂ ᾿ Η͂ ᾿ - 1 "5 

ὄσοου: Κρήτη τ ἐντὸς ἔγχει χαὶ δξυος ᾿Αθηνῶν, 30 

- ι Ο»: , γ ... »Ρ 

Νῆσός τ᾿ Αἰγίνη, ναυσιχλεῖτη τ Εὐύοια, 

3 

Αἰναί τ᾿ Πειρεσίαι τε, καὶ ἀγγιάλη Πτιπάρηθος 
ί ) ἵ ε [Π ὐλδνὰμὶ 

“" ν 18, Ν ὑῶν ΜΆ ΄ 

Θρηΐκιος τ ἀθόως, καὶ Πηλίου ἀχρὰ κάρηνα; 

“7 Ν ΝΡ 

Θρηϊκίη τε Σάμος, ἴδης τ᾽ ὄρεα σχιύεντα, 

Ἢ ἃ : “" 
Σχῦρος χαὶ Φώχαια χαὶ Δὐτοχάνης ὄρος αἰπὺ. 9. 

ϑ " ΕΞ » 

ἵμόρος τ᾽ εὐχτιμένη χαὶ Λῆγνος ἀνιχθαλόεσσα, 
“ “΄“Ἀ γ 

Λέσδος τ᾽ ἠγαθέη, Μάχαρος εὃος Αἰωλίωνος» 

Καὶ Χίος, ἢ νήσων λιπαρωτάτη εἰν ἁλὶ χεῖται, 

͵ ’ Ν - Γ “ ᾽ὔ 

Παιπαλύεις τε Μιμας, Χαι Ἱκωρύχου ἄχρα χαρηναᾶ, 

Ε ᾿ "» » ,΄ 

Καὶ Κλάρος αἰγλήεσσα χαὶ Αἰταγέης ὄρη: αἰπύ, ἤο 

Καὶ Σάμος ὑδρηχή, Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ χάρηνα, 

Μίλητό; τε, Κύως τε, πόλις Μερόπων ἀνθρώπων, 

Καὶ Κνίδος αἰπεινὴ χαὶ Κάρπαβος ἠνεμόεσσα, 

Νάξος τ᾽, ἡδὲ Πάρος, Ῥιηναῖά τε δεντρήεσσα" 

Τόσσον ἐπ᾿ ὠδίνουσα Εκηθόλον ἵκετο Λυτώ, 
““ἊὮ » : , ζ 
Εἴ τίς οἱ γαιέων υἱεῖ θέλοι οἰχία θέσθαι. “ἰὐδὲδ 

᾿ ᾿ ἀν δ᾽ ἃ Η ᾿΄ - 7. 

Αἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμεον, χαὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλγβ, 
, 5 -ρ “ 

: 

Φοῖθον δέξασθαι, γαὶ πιοτέρη περ ξοῦσα᾽ { 



ἃ, ἜΙΣ. ἀπο ΔῊΝ α; 

Πρίν γ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐπὶ Δήλου ἐδήσατο πότνια Λητώ, 

Καί μιν ἀνειρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
- ΄ Ὁ) 4 2 - 

Δῆλ᾽, ἡ γάρ χ᾽ ἐθέλοις ἕδος ἔμμεναι υἷος ἐμοῖο, 

Φοίδου ἀπ πόλλωνος, θέσθαι τ᾽ ἐνὶ πίονα νηόν; 

ἄλλος δ᾽ οὔτις σεῖό ποθ᾽ ἅψεται, οὐδέ σε τίσει, 

Οὐδ᾽ εὔξουν σε ἔσεσθαι ὀΐομαι, οὔτ᾽ εὔμνηλον, 
τἂν " ν »νν»» ΟΝ ΄, ἜΩΝ 

Οὐδὲ τρύγην οἴσεις, οὔτ᾽ ἄρ φυτὰ μυρία φύσεις. 

Αἱ δέ κ᾿ ᾿Απόλλωνος ἑχαέργου νηὸν ἔχησθα, 
ΕΣ ,ὔ , ᾽ , ν τ ἌΝ. Ανθρωποί τοι πάντες ἀγινήσουσ᾽ ἑχατόμίέας, 
Ξ ΄ » Ψ ν ᾿ 

ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι" χνίσση δέ τοι ἄσπετος αἰεὶ 
οὗ μι μὲ φ Θ ,ὔ ᾽ ἢν Δηρὸν, ἄναξ, εἰ ὑύσχοις, θεοί κέ σ᾽ ἔχωσιν 

 ϑΆΩ Ἴ "ν “ 4. 1 ᾿ Χειρὸς ἀπ᾽ ἀλλοτρίης" ἐπεὶ οὐ τοι πῖαο ὕπ᾽ οὖδας. ν᾽ ᾿ ΐ 

ὡς φάτο" χαῖρε δὲ Δῆλος, ἀμειξομένη δὲ προσηύδα" 
Λυτοῖ, κυδίστη θύγατερ μεγάλοιο Κοίοιο, 
᾿Ασπασίη μεν ἔγωγε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτος 

Δεξαίμην" αἰνῶς ἡὰρ ἐτήτυμόν εἰναι δυσηχὶς 

᾿Ανδράσιν' ὧδε δέ χεν περιτιμήεσσα γενοί!λην. 
᾿Αλλὰ τόδε τρομέω, Λητοῖ, ἔπος, οὐδέ σε χεύτω: 
Λίην γάρ τινά φησιν ἀτασῇαλον ᾿λπόλλωνα 
ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισιν 
Καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρ Ων ἄρουραν, 
Τῷ δ᾽ αἰνῶς δείδοικα χατὰ φοένα χαὶ κατὰ θυμὸν, 

Μὴ, ὁπότ᾽ ἂν τὸ πρῶτον ἴδῃ φάος ἡελίοιο, 

Νῆσον ἀτιμήσας, ἐπειὴ κραναήπεδός εἰμι, 
Ποσοὶ λαταστρέψας, ὥσῃ ἁλὸς ἐν Ξιλάγεσοιν, 
ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα χῦμα κατὰ χρατὸς ἅλις αἰεὶ 
Κλύσσει᾽ ὁ δ᾽ ἄλλην γαῖαν ἀφίξεται, ἥ χεν ἄδη οἱ, 
Τεύξχσθαι νηόν τε χαὶ ἄλσεα δενδο: ἥεντα" 

, Γ. Πουλύποδες δ᾽ ἐν ἐμοὶ θχλαμας φῶκαι τὰ μιΖλχι 

Οἰκίχ πουΐσογται ἀκηδέχ χήτεϊ λχῶν, 
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“306 ἃ, Δ 5 Σπ  ΑϑλυῦενΝ. ἢ, 

) ᾿ Ὑ ΄ " 

Αλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε, θεὰ, μέγαν ὅοχον ὀμόσσαι ς γέγνεώ, μέγαν ὁῤ ᾽ 
Ἐνθάδε μιν πρῶτον τεύξειν περιχαλλέχ νηὸν ὃο 
ἔμμεναι ἀνθρώπων χρὴ στήοιον, αὐτὰρ ἔπειτ 

Πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐπενὴ πολυώνυμός ἐστιν. 

ἃ ἄφ' ἔφη" Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὅοχον ὄμοσεν" 
,ὔ - “- ᾽ Ἔ “ 

ἴστω νῦν τάδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 

Καὶ τὸ κατειδόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅστε μέγιστος δὃ5 

ὥρκος, δεινῥτατός τε πέλει μακάρεσσιν θεοῖσιν, 

ἦι μὴν Φοίξου τῇδε θυώδης ἔσσεται αἰεὶ 

Βωμὸς καὶ τέμενος, τίσει δέ σέ, ἔξοχα πάντων. 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄμησέν τε; τελεύτησέν τα τὸν ὅρχον, 
- » “ » τῶν ΝΗ Ὅ Χ, ’,’ Ἁ τ Ἐν 

Δῆλος μὲν μάλα χαῖρε γονῇ ἑκάτοιο ἄνχκτω; η0 
ΠῚ Ψ 5 - ,’ Ὁ .Φ , ᾽,ὔ ᾽ν» 

Λητὼ δ᾽ ἐννῆμαρ τε καὶ ἐννέα νύχτας ἀέλπτοις 
. Ἦ “ὰ ν 

ὠδίνεσσι πέπαρτο" ὑταὶ δ᾽ ἔσαν ἔνδοθι πᾶσαι, 

ὅσσαι ἄρισται ἔχοι, Διώνη τε, Ῥείη τε, 

Ϊχναίη τε Θέμις χαὶ ἀγάστονος ἀμφιτρίτη, 

ἄλλαι τ᾽ ἀθάναται, νόσφιν λευκωλένου ἥρης. 95 Ί 
"Ἶ "ἶ " ᾽ , Ἀὰ γ; ὙΞ Ξ, 
[στο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸς νεφ εληγερέταο. ] 

Μούνη δ᾽ οὐχ ἐπέπυττο μογοστόκος Εἰλείθυια" 

Ἶ δ5. 5 λ΄ πὸ γηυσέοιαι νέως: Ν Ἰστὸ γὰρ ἄχρῳ Ολύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νεφέσσιν, ' 

ἥσγης φραδιμοσύνη λευκωλένου, ἅ μιν ἔρυχεν 
᾿ Ἐ ΕΣ 

΄; ΄ ;ν “" ᾽ ΄ ΄ 

Ζηλοσύνῃ,, ὅτ᾽ ἄρ᾽ υἱὸν ἀμύμονά τε, γρατερόν τε 100 

Αἡτὼ τέξεσθαι χαλλιπλόκαμος τότ᾽ ἔμελλεν. 
Ω ᾽ " ! ΕΝ ΄ δ᾽ τὰ , 

Αἱ δ᾽ ἴσιν προύπεμψαν ἐὐκτιμένης ἀπὸ νύσου, 

ἀξέρεν Εἰλείθυιαν, ὑποσγόμιεναν μιέγαν ὅρμον εξ ᾿ ιᾶν, τ: 7γομ.: με ὁρμὴν; 

Χρυσείοισι λίνοισιν ἐεομένον, ἐννεάπηχυν" 

Νόσφιν δ᾽ ἤνωγον χαλέειν λευχωλένου ἰΐρης, 

Μή μιν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἰοῦσαν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε ποδήνεμος ὠχέχ ἶρις, 
ὩΣ ; ᾿ ὩΨΟΝ 

Βὴ ὑκ θέειν, ταχέως δὲ διάνυσε πᾶν τὸ μεσηγύ. 



ΓΑ» ΒῈΣ. ἐν τα, ἃ ΟΝ Δ. 

:3 ΨΝ ᾿ ν 
ὁ ἵκανε θεῶν ἕδος, αἰπὺν Ολυμπον, ἢ» ς»Ἤ -ι Ὡ“ 

- 
ΓΟ τὶ ον -ς- 

᾿ 

ὴῈ,7 ᾽ ᾽ ὁ Εἰλείλυναν ἀπ᾿ ἐκ μεγάροιο θύραζε: 
" Ἢ ’ 

᾿ἰκπροχαλεσσαμένη, ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, 
Ψ. διε ν; 5 ,΄ ᾿ς Ὁ κα 

Πάντα μάλ᾽, ὡς; ἐπέτελλον ὀλύμπιχ δώματ ἔχουσαι" 

Τῇ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν. 

Βὰν δὲ γρον τρόρωσι πελειώσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι. 
᾽ 

Εὐτ᾽ ἐπὶ δήλου ἔφαινε μογοστόκος Ει ἰλείθυια, 

Τὴν τότε μι τόκος εἷλε Ν, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι. 

ἀμφὶ δὲ φοίνικι ὅὸς φίχεο, γοῦνα δ᾽ ἔρεισεν 

Λειρῶνι ὐχοα μή) εἰσε ὃ ὲ γαῖ ὑπένερθεν" 

ἔχ δ᾽ ἔθος πρὸ φόωσδε' θεαὶ δ᾽ ὀλόλυξαν ἅπασαι. 

ἔνήχ; σε, ἤϊ Φοῖός, θεαὶ λόον ὅδατι καλῷ 

λγνῶ; χαὶ καθαρῶς σπάρ ξχν δ᾽ ἐν φάρεϊ λευχῷ, 

Λεπτῷ, νηγατέῳ᾽ πέρι δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν. 

Οὐδ᾽ ἅν ἀπόλλωνχ χρυσάορα θήσατο μήτηρ, 
᾿ 

ἀλλὰ Θέ μς νέχτα ὃ τε χαὶ ἀμιδροσίην ἐρατεινὴν 

, , Σ ἊΡ 

Αθανάτῃσιν γε σιν ἐπήοξατο᾽ χαῖρε δὲ Λητὼ, 

Οὐνεχα  τοξοφύδον χαὶ χαρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. 
ἜΝ ἄρτ 

᾿ δι «.Ο "» ΓΔ 
Αὐτὰ; ἐπειδὴ, Φοῖδε, χατέζρως ἄμβροτον εἶδαρ, 

᾿ 
» ὃ ιν ΄ ΄ 

τι ἐσματ ΡυΧΞξ, λύοντο δὲ πείρατα τῦχντα. 

3. κα 3.» - 
Αὐτίχα δ᾽ ἀθανάτῃσι μετούδα Φουῖδος ἀπόλλων" 

᾿ ͵ κΝ ,ὔ 

Οὐ σέγ᾽ ἔπειτ᾽ ἴσχον χρύτεοι στοόφεοι ἀσπαίροντα, 
ν ἔ 

τη μο κίθαρίς τε φίλη καὶ χαμπύλα τόξα, 

Χρ “ἔσω δ᾽ δ νωδ Διὸς νημερτέα βουλήν. 

“ἃ; εἰπὼν, ἐδίφασκεν ἐπὶ χθονὸς εὐρυοδείης 

φοῖδο, ἀκερσεχόμης, ἑκατηδόλος" αἱ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

Θάμέξεον ἀθάναται γρυσῷ δ᾽ ἄρχ Δῆλο, ἅπασχ 

Βεδοίθει, καθορῶσα Διὸς Λητοῦς τε γενέθλην" 

Τηθοσύνη, ὅτι μιν θεὸς εἵλετο οἰκία θέσθαι 

Νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ χηρύθ μᾶλλον 
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78 Ἂ: ἘΠῚ ΑΠΌ λ Ν ἃ: 

ἸἸνθη σ᾽, ὥς ὅτε ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης. 
Αὐτὸς δ᾽, ἀργυρότοξε, ἄναξ, ἑκατηθόλλ᾽ ἄπολλον' 

ἄλλοτε μέν τ᾽ ἐπὶ Κύνθου ἐθήσαο παιπαλόεντος, 

ἄλλοτε δ’ αὖ νήσους τε, καὶ ἀνέρας ἠλάσχαζες. 

Πολλοί τοι νηοί τε χαὶ ἄλσεχ δενδρήεντα, 

Πᾶσαι δὲ σχοπιαί τε φίλαι, καὶ πρώονες ἄχροι 

ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ᾽ ἅλαδε προρέοντες. 
ἀλλὰ σὺ Δήλῳ, Φοῖόε, μάλιστ᾽ ἐπιτέρπεαι ἧτορ᾽ 

ἔνθα τοι ἑλχεχίτωνες ἴζονες ἠγερέθονται, 

Σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι καὶ αἰδοίης ἀλόχοισιν. 

Οἱ δέσ: πυγμαχίη τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ 

Μνησίύμενοι τέρπουσιν, ὅτ᾽ ἂν στήσωνται ἀγῶνα 

Φαίη κ᾿ ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεί, 

ἴζονες ἀθούοι εἶεν. 

Πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψετο δὲ θυμὸν 

ἄνδρας τ᾽ εἰτορόων, καλλιζώνους τε γυναῖχας, 

Νῆας τ᾽ ὠχείας, ἠδ᾽ αὐτῶν χτήματα πολλά. 

ρὸς δὲ, τόδε μέγα θαῦμα, ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, 

Κοῦραι Δηλιάδες, ᾿χατηδελέταο θεράπνχι. 

Αἵτ᾽ ἐπεὶ ἄρ πρῶτον μὲν ἀπόλλων᾽ ὑμνήσωσιν, 

Αὗτις δ᾽ αὖ Λητώ τε χαὶ ἄρτεμιν ἰυχγέαιραν 

Μνησάμεναι, ἀνδρῶν τε παλαιῶν, ἠδὲ γυναιχῶν 

ἵμνον ἀείδουτιν, θέλγουσι δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων, 

Πάντων δ᾽ ἀνθρώπων φωνὰς χαὶ χρεμθαλιχστὺν 

Μιμεῖσθ' ἴσασιν" φαίη δέ γεν αὐτὸς ἕχαστος 

Φθέγγεσ!)᾽" οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή. 
ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὑλήχοι μὲν ἀπόλλων ἀρτέμιδι ξὺν, 
, ᾽ς - - “- " 

Χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι" ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθεν “ 
, Ξ, ἃ ᾿ , 9 8 { ἥρ 

Μνήσασβθ᾽, ὁππότε χέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων ἡ [9.: 
4» ΄ »ν» Ψ Ρ Ϊ ἃν }}. 

ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών. δ .Σ 

τὴν 
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ἁ. ἘΠΕ ΠΡ Δ πε ἃ, 490 

: ὧν } " Ὁ κοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 

ἐνθάδε πωλεῖται, χαὶ τέω τέρπεσθε μάλιστα : 170 

ὑμεῖς δ᾽ αὖ μάλα πᾶσαι ὑποχρίνασθ᾽ εὐφήμως" 

Τυφλὸς ἀνὴρ, οἰχεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσση" 

Τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί. 

ἡμεῖς δ᾽ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν, ὅσσον ἐπ᾽ αἷαν 

ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὐναεταώσας. ιγ8 

Οἱ δ᾽ ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν, 

Αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑχηθόλον ἀπόλλωνα 
ἥν 2 ᾿ -- Δ Δ 
Ὑμνέων ἀογυρότοξον, ὧν ἠύχομος τέχε Λητώ. 

-  τπῷοὦϑῦ-..Ἕἅ.ἅ.,..- 

Εἰς ἀἠπόήήηωγα Πύθιο»γ. 

ΕῚ ᾿ ΄ , ᾽ Ω ἄνα, χαὶ Λυχίην χαὶ Μηονίην ἐρατειλὴν 

Καὶ Μίλητον ἔγεις, ἔναλον πόλιν ἱμερόεσσαν" 
᾽ ᾽ ᾿ " , ᾽ ΄ 

Αὐτὴς δ᾽ αὖ Δίλοιο περιχλύστης μέγ ἀνάδσσεις. 

Εἶσι δὲ φορμίζων Λητοῦς ἐριχυδέως υἱὸς 

υχ Φύρμιγγι γλαφυρῇ πρὸς πυθὼ πετρήεσσαν 
ἄμδροτα εἵματ᾽ ἔχων, τεθυωμένα᾽ τοῖο δὲ φόρμιγξ 
Χρυσέου ὑπὸ πλήκτρου καναχὴν ἔχει ἱμερόεσσαν. 

ἔνθεν δὲ πρὸς ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς, ὥστε νόημα, 
“- ν᾿ , - "» .« Ψ- Εἶσι Διὸς πρὸς δῶμα, θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων" 

Αὐτίχα δ᾽ ἀθανάτοισι μέλει χίθαρις καὶ ἀοιδή. ΙΟ 
Μοῦσαι μὲν 0 ἅμα πᾶσαι, ἀμειθόμεναι ὀπὶ χαλῇ, 

ὕμνεῦσίν ῥὰ θεῶν δῶρο’ ἀμόροτα, ἠδ᾽ ἀνθρώπων 
» ᾽ ἡ φως ΄ - Ὑλημοσύνας, ὅσ᾽ ἔχοντες ὑπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

᾽ ͵ὔ ᾿ " ᾿ Ζώουσ᾽ ἀφραδέες χαὶ ἀμήχανοι, οὐδὲ δύνανται 

ἔμεναι θανάτοιό τ᾿ ἀ; ὶ γήραος ἄλν -2 Εὐρέμεναι ἄχος χᾶι γήραος ἃ χὰρ, [1 
ᾶ, ἃ Ἢ , , γι Ἷ Αὐτὰρ ἐὐπλόχαμοι Χάριτες χαὶ ἐΐφρογες ὧραι, κι 



“ἦ0 Αἴ ΣΕ απ λα ΑΙ ΝΑΙ 

Δομονίη θ᾽ ἤδη τε, Διὸς θυγάτηρ τ᾽ ἀφροδίτη, 

ὀχεῦντ᾽, ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι" 

Τῆσι μὲν οὐτ᾽ αἰσχρὴ μεταμέλπεται, οὔτ᾽ ἐλάχεια, 

λἀλλὰ μάλα μεγάλη τὲ ἰδεῖν χαὶ εἶδο; ἀγητὴ, 

ἄρτεμις ἰοχέαιρα, ὁμότροφος ἀπόλλωνι. 

Ἐν δ᾽ αὖ τῆσιν ἄρης χαὶ ἐύσχοπος λἀργειφόντης 

Παίζουσ᾽- αὐτὰρ ὁ Φοῖύος ἀ πόλλων ἐγγιθαρίζει, 

Καλὰ καὶ ὕψι Οιδὰς" αἴγλη δέ μιν ἀμφιφαείνει, 

Μαρμαρουγαί τε ποδῶν καὶ ἐὐχλώστοιο χιτῶνος. 

Οἱ δ᾽ ἐπιτέρπονται θυμὸν μέγαν, εἰσορόωντες, 

Λητώ τε γρυσοπλόκαμος καὶ μητίετα Ζεὺς, 

Υἷα φίλον παίζοντα μετ᾽ ἀβανάτοισι θεοῖσιν. 

Πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑυνήτω, πάντως εὔυμινον ἐόντα ; 

Ἐϊέ σ᾽ ἐνὶ μνηστῆρσιν ἀείδω χαὶ φιλότητι, 

--- Ὑπποσ᾽ ἀνωύμενος ἔχιες ἀτλαντίδα κούρην, 

ἴσχυ" ἅμ᾽ ἀντιθέῳ, ἐλατιονίδη εὐίππῳ ; 

ἷ ζ ἅμα Φό οὔαντ ι, Τοιό; που γένει, ἡ δ ἅμ᾽ ἐρεχθεῖ, 

ἦΐ ἅμα Λευχίππῳ καὶ Δευκίπποιο δάμαρτ 

πεζὸς, ὁ δ᾽ ἵπποισιν" οὐ μὴν Τρίοπός γ᾽ ἐνέλειπεν 

ἦτ ὡς τὸ πρῶτον ἈΡΜΡΈΝΗΗΝ ἀνθρώποισιν 

Ζητεύων κατὰ γαῖαν ἔξης, ἐχατυηθόλ᾽ ἄπολλον ; 

Πιερίην μὲν πρῶτον ἀπ᾿ Οὐλύμποιο κατῆλθε;" 

Λέχτον τ᾿ Πμαθίην τε ταρέστιχες, ἠδ᾽ Ἐνιῆνας, 

Καὶ διὰ Πεῤῥαιξούς" τάχα δ᾽ εἰς ἰχωλχὸν ἵχανες» 

Κιναίου τ᾽ ἐπέξης ναυτικλειτῆς Εὐδοίης. 

Στῆς δ᾽ ἐπὶ Δηλάντῳ πεδίῳ" τό τοι οὐχ ζ)ε θυμῷ 

Τεύξασθαι νηόν τε χαὶ ἄλσεα δενδρήεντα. 

ἴνθεν δ᾽ Εὔριπον διαξὰς, ἑκατηθόλ᾽ ἀπολλον. 

Βῆς ἀν᾽ ὄρος ζάθεον, χλωρόν" τάχα δ᾽ ἴξες ἀπ᾽ 

ἣς Μυχκαλυσὸν ἰὼν καὶ Τευμιησὸν λεχεποίην" 

0 

30 

35 "........... 



ΠΥΘΙΟΝ 34: 

Θήϑης δ᾽ πυρί, ἔδος καταειμένον ὕλυ" 

(ρ πώ τις ἔναιε ὑροτῶν ἱερῷ ἐνὶ Θήδῃ, 
Οὐδ᾽ ἅ ἄρα πῶ τότε γ᾽ ἦσαν ἀταρπητοὶ, οὐδὲ κέλευθοι 
Θύήθης ἂμ π εδίον πυρηφόρον, ἀλλ᾽ ἔχεν ὕλη. ξο 

ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑχατηόλ᾽ ἀπολλων- 
ὀγχπστὸν δ᾽ ἵξες, Ποσιδιζον ἀγλαὸν ἄλσος" 

ζινθχ νεοδιιὴς πῶλος ἀνχπνέει, ἀχθόμενος κῆρ, 
Τλκων ἄρματα καλὰ" χαμαὶ δ' ἐλατ ἢ ἀγαθός περ, 
᾿χ δί ἴφροιο θορὼν, ὁδὸν ἔρχεται" οἵ δὲ τέως μὸν δ5 
Κείν᾽ ὄχεα χργτέουσιν, ἀνακτορίην ἀφιέντε ς- 
Εὶ δέ χεν ἄρυνατ᾽ ἄγωσιν ἐν ἄλσεϊ δενδ ῥήεντι, 

δι ἵππους μὲν κομέηυσι, τὰ δὲ χλίναντες ἐῶσιν. 
ὡς ςγὰρ τὰ π ρώτισυ᾽ ὁσίη γένεθ᾽, οἱ δὲ ἄνακτι 
Ἐὔχονται, Ἔλεος ν δὲ θεοῦ τότε Μοῖρα φυλάσσει. θο 

ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑχάτηδόλ᾽ πολλων- 
,ὕ Κυφισὸν δ᾽ ἄρ ἔπειτα χι ἰχήσαο χαλλιρέεθοην 
ΨΨΡΝ ὥστε Λιλαίηθεν προ: έει χχλλίξέοον ὕδωρ. 

Ψ. ᾿ 

Τὸν διαβὰς, ἔχ ἄεργε, καὶ ὠχαλέην πολύπυρον, 
ἤνθεν ἀν᾽ εἰς ἀλίει ον ἀφίκεο ποιήεντα. Θὺ 
Βῆς δ᾽ ἐπὶ Τελφούσης" τόθι τοι ἄδε χῶρος ἀπήμων 
Τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα; 
Στῆς δὲ μάλ᾽ ἀγχ᾽ αὐτῆς, χαί μιν πρὸς μῦθον ἔειπες" 
Τελφοῦσ᾽, ἐνθάδε δ) φρονέω περιχαλλέα νηὸν, 
ἀνθρώπων τεῦξαι χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ "ο 
γινθάδ᾽ ἀγινήσονσι τεληέσσας ἑκατόμόας, 
μὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν, 
δ᾽ ὅσοι Ἑὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας χατὰ νήσους, 
οὐ πήδ τοῖσιν δέ τ᾽ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν 
Γ1.6 δυμισεθύσνος χρέων ἑνὶ πίονι νηῷ. 

ὡς εἰπὼν, διέθηχε θεμείλια Φοῖξος ἀπόλλων, 
(Τομ. ς΄.) τό 



»ἠλ Β. ΕΓ ἀπο λὰ ΝᾺ 

Εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεχὲς" ἡ ̓  ἐσιδοῦσα 
τ Τελφοῦσα, κραδίην ἐχθλθξανε, εἶπέ τε μῦθον" 

Φοῖζςε ἄναξ, ἑκάεργε, ἔπος τί τοι ἐν φρεέσ', θάττω" 

Ἐνθάδ᾽ ἐπεὶ φοονέεις τεῦξαι περικαλλέα νηὸν, 89 

ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηπτ' ἴοιον, οἵτε τοι αἰεὶ 

ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑχατόυ δας" 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φοετὶ δάλλεο σῇσιν" 

Πημανέει σ᾽ αἰεὶ κτύπος ἵππων ὠκειάων, 

ἀρδύμενοί τ᾽ οὐρῆε; ἐμῶν ἱερῶν ἀπὸ πηγαίων. 85 

ἔνθα τις ἀὐδρνων ἜΨΕΕῸ εἰσοράασθαι 

ἅρματά τ᾽ εὐποίητα χαὶ ὠχυπόδων κτύπον ἵππων, 
᾽ Ν 

ἿΙ νηόν τε μέγαν χαὶ χτήματα πόλλ᾽ ἐνεόντα. 
᾿ 

ἀλλ᾽ εἰ δή τι πίθοι» (σὺ δὲ χρείσσων χαὶ ἀρείων 
, » -- ἂς ΩΣ , , 

Ἐσοί͵ ἄναξ, ἐμέθεν, σεῦ δὲ σθένος ἐστὶ μέγιστον) 

Ἐν Κρίσῃ ποίησαι ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο, 
, ᾽ " ᾿ 

ἔνθ᾽ οὔθ᾽ ἄρματα καλὰ δονάσεται, οὔτε τοι ἵππων 

ὠχυπόδων κτύπος ἔσται ἐὔδιμητον περὶ Θωμόν. 

ἀλλὰ καὶ ὦ; προσάγοιεν ἰηπανίονι δῶρα ' 

λυθρώ λα οὐ δὲ μι νϑρώπων χλυτὰ φῦλα᾽ σὺ δὲ φρένας ἀμφιγεγηθὼς, οῦ 
δι γν ἃ " , 

Δέξαι ἱερὰ χχλὰ περιχτιύνων ἀν)ρώπων. 

Ὥς εἰποῦσ᾽, Ἑκάτου πέπιθε φρένας ὄφρα οἷ αὐτῇ 

Τελφούση λλέος εἴη ἐπὶ χθονὶ, μηδ᾽ Τ᾿ κάτοιο. 

ἔνθεν δὲ π προτέρω ἔχιες, ἑχατηδόλ᾽ Ἀπολλον' ' 
ΤΣ δ.» ε , 
ἵξες δ᾽ ἐς Φλεγύων ἀνδρῶ ν πόλιν ὑδριστάων, 100 ] 

Δ ᾿᾽ ᾽ , 
Οἱ Διὸς Οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χϑονὶ ναιετάασχον 

ἐν χαλῇ βήσσῃ, Ἱκηφισίδος ἐγγύθι λίμνης. 

ἔνθεν χαρπαλίμως προσέφης πρὸς δειράδα θύων" 
νἱ ν ἕ ᾿ ᾿ " ,ὔ 

ἵκεο δ᾽ ἐς Κρίσην ὑπὸ Παρνησὸν νιφόεντα, 
γ΄ ᾿- οΣ τ ΄ " 
Κνυμὸν πρὸς Ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν 

πέτρη ἐπικρέμοται, κοίλῃ δ᾽ ὑποδέ ἐδρομε ξῆσσα, 



ΠΥΘΙΟΝ. 243 

ΡΣ τ 5 : Τρηχεῖν ἔνθα ἄναξ τεχμήρατο Φοῖδος ἀ πόλχλων 

Νηὴν ποιήσχοῦχι ἐπήρατον, εἶπέ τε μῦϑον" 

Ἐνθάδε δὴ φρονέω τεύξέιν περικαλλέα νηὸν 

Βρθιεναι ἀνθρώποις χρηστάοιον, οἵτε μοι αἰεὶ τὰν 
ἧ- Ὁ Ν)ἷὃ ΄ : 

Ἐνηχὸ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμξας, 

Τιμὲν ὅτοι Πελοπόννησον τοῖς τρᾶν ἔχουσιν, 
᾽ ᾿ κ᾿ 8 ψφζ' ᾿ “ἢ - ΤᾺΝ ᾿ς Τ1δ᾽ ὅσοι Εὐρώπην τὸ χαὶ αψφιρύτας κατὰ νήσους, 

Ῥ Ό ΑΘ Ὲ ρα τς ἕν 
Χρησόύμενοι" τοῖσιν ὃ ἄρ᾽ ἐγὼ νημερτέχ Οουλὴν 

Πᾶσι θεμι στευοιμιι, χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ 11 νι 
᾿ 

ὡς εἰπὼν, διέθηχε θὲ μείλια φοῖθος »: πόλλων, 
.Ν - Τὐρέα χαὶ μάλα μαχρὰ ὀνηνεχές ᾿αὐτὰο ἐπ᾿ αὐτοῖς 

Λαϊνον οὐδὸν ἔγηχε Τροφώνιος, ἠδ 

γἱξες Ἰπογίνου ν φίλοι ἀθανάτοισι θεοῖσιν" 

ἀμφὶ δὲ νηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φοὔλ᾽ ἀνθρώπων 120 
Ξεστοῖσιν λάεσσιν, ἀοίδιμον ἔμμεναι αἰεί, 

“-. δ ΠῚ Αγχοῦ δὲ κοήνη καλλίόῥοος, ἔνθα δράχαιναν 
εν 

Ἱτεῖνεν ἄνχξ, Διὸς υἱὸς, ἀποκρατεροῖο (ιοῖο, 

Ζατραφέα, μεγάλην, τέρας ἄγριον; ἢ κατὰ πολλὰ 
ἔπ τ, ἔρδεσχεν ἐπὶ χθονὶ, πολλὰ μὲν αὐτοὺς, 125 
Πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ᾽- ἐπεὶ πέλε πῆμα δαφοινόν. 
καί ποτε θεξαμένη χευσοθούνου ἔτρεφεν Ἰΐρης 
Δεινόν τ᾽, ἀργαλέον τε, Τυφάονα, πῆμα Οροτοῖσιν, 
ὧν ποτ᾽ ἀν ἥρη ἔτικτε, χολωσαμένη Διὶ πατρὶ, 

Εὗτ᾽ ἄρα δὴ Κρονίδης ἐρικυδέα γείνατ᾽ Αθήνην 3 

Ἐκ κορυφῆς" ἡ δ᾽ αἶψα χολώσατο τἥτνια ἥρη, 

Τιδὲ καὶ ἀγρομένοισι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἔειπεν" 

Κέχλυτέ ββῃ πάντες τε θεοί, πᾶσαί τε θέαιναι, 
ὡς ἔ ἔμ᾽ ἄπβάϊεν ἄρχει νεφεληγερέτα Ζεὺς 

Πρῶτος; ἐπεί μ' ἄλοχον ποιήσατο χέδν᾽ εἰδυῖαν» 
᾿ 

Καὶ νῦν νόσφιν ἐμοῖο τέχς γλοαυχῶπιν ἀθήνην 



αὐή Β, ΕἸΣ ἈΠΟΛΔ ΔΩΝᾺΑ 

ΓΩ 

ἡ πᾶσιν μακάρεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν" 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠπεδανὸς γέγονεν μετὰ πᾶσι θεοῖσιν 

Παῖς ἐμὸς, ἵφαιστος, ῥιχνὸς πόδας, ὃν τέκον αὐτὴ 

Ῥίψ᾽ ἀνὰ γερσὶν ἑλοῦσα, χαὶ ἔμθαλον εὑρέϊ πόντῳ" 

ἀλλὰ ἑ Νηρῆος θυγάτηρ, Θέτις ἀρ υρόπεζα, 

Δέξατο, καὶ μετὰ ἦσι χασιγνήτησι χύμισσεν. 

ὡς ὄφελ᾽ ἄλλο θεοῖσι χαρίζεσθαι μαχάρεσσιν. 

Σχέτλιε, ποικιλομῆτα" τί νῦν ἔτι υέσεαι ἄλλο; 

Πῶς ἔτλης οἷος τεχέειν γλαυχῴπιδ᾽ λθάνην ; 

Οὐκ ἂν ἐγὼ τεκόμην, καὶ σὴ χαλημένη ἔυ πῆς 

ἦν ἄρ᾽ ἐν ἀθανάτοισιν, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

Καὶ νῦν μέν τοι ἐγὼ τεχνήσομαι, ὥς κε γένηται 

Παῖς ἐμός, ὅς χε θεοῖσι μεταπρέποι ἀθανάτοισιν, 

Οὔτε σὸν αἰσγύνασ᾽ ἱερὸν λέχος, οὔτ᾽ ἐμὸν αὐτῆς" 

Οὐδέ τοι εἰς εὐνὴν πωλήσομαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ σεῖο 

τηλόθεν οὖσα, θεοῖσι μετέσσομαι ἀθανάτοισιν. 

ὃς εἰποῦσ᾽, ἀπὸ νόσφι θεῶν κίς χωομένη κῆρ. 

Αὐτίχ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοῶπις πότνια ἥρη, 

Χειρὶ χαταπρηνεῖ δ᾽ ἔλασε χθύνα καὶ φάτο μῦθον" 

Κέχλυτε νῦν μοι, Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 

τιτῆνές τε θεοί, τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες 

Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἐξ ἄνδρες τε θεοί τε" 

Αὐτοὶ νῦν μευ πάντες ἀχούσατε, χαὶ δότε παῖδα 

Νόσφι Διὸς, μηδέν τι βίην ἐπιδευέα χείνου" 

ἀλλ᾽ ὅγε φέρτερος εἴη, ὕὅδον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύς. 

Ὡς ἄρα φωνήσας, ἵμασε χϑόνα χειρὶ παχείῃ" 

Κινήθη δ᾽ ἄρα γαῖα φερέσδιος" ἢ δ᾽ ἐσιδοῦσα, 

Τέρπετο ὃν χατὰ θυμόν" ὀΐετο γὰρ τελέεσθαι. 

Ἐχ τούτου δὴ ἔπειτα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 
" ; ἅν».. ᾧ . 

Οὔτε ποτ᾽ εἰς εὐνὴν Διὸς ἤλυθε μιητιύεντος, 

140 

ι4" 

- 
;π 
ψι 



ΠΥΘΊΙΟΝ, ἠδ 

"Σ Θὺτε ποτ᾽ ἐς θῶχον πολυδαίδαλον, ὡς τὸ πάρος περ 

Αὐτῷ ἐφεζομένη, πυχινὰς φραζέσκετο βουλάς" 

ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἐν νηοῖσι πολυλλίστοισι μένδυσα, 

Ἱέρπετο οἷς ἱεροῖσι βοῶπις πότνια ἴΐφη. 170 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μῆνές το καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο, 

λὺ περιτελλομένου ἔτεος, καὶ ἐπήλυθον ὧραι, 

τι δ᾽ ἔτεχ᾽ οὔτε θεοῖς ἐναλίγκιον, οὔτε βροτοῖσιν, 

Δεινόν τ᾽, ἀργαλέον τε, Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν εινοντ, ἀργαλὲ γ τυ 7) πὴ τοῖσιν, 
᾿ ΝΝ ἣν - 

Αὐτίκα τόνδε λχύοῦσα βοῶπις πότνιχ ἨρῚ ἢ ιγὅ 

Δῶχεν ἔπειτα φέρουσα χαχῷ χαχύν' ἡ δ᾽ ὑπέδεκτο. 

ὃ; χαχὰ πόλλ᾽ ἔρλεσχε χατὰ χλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθοώπων. 
' 

ὃ; τῇγ᾽ ἀντιάσειε, φέρεσκέ μιν αἴσιμον ἧμαρ, 

Πρὶν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκεν ἄναξ ἑκάεργος ἀπόλλων 

Ἀαρτερόν' ἡ δ᾽ ὀδύνῃσιν ἐρεχθομένη, χαλεπῆσιν ι8ὃο 

κεῖτο μέγ᾽ ἀσθιιαίνουσχ, κυλινδομένη κατὰ χῶρον. 

Θεσπεσίη δ᾽ ἐνοπὸ γένετ᾽ ἄσπετος" ἥ δὲ χαθ᾽ ὕλην 

Πυχνὰ μάλ᾽ ἔνϑα χαὶ ἔνθα ἑλίασετο, λεῖπε δὲ θυμὸν, 
ν » 4. ψ5 ὧν ᾿ .- , Ἢ 

Δεινὸν ἀποπνείουσ᾽" ὁ ὃ ἐπεύξατο Φοῖζος ἀπόλλων 

ἐνταυθοῖ νῦν πύθευ ἐπὶ χθονὶ ᾿ ὠτιανείοη" ι8 

Οὐδὲ σύγε ζώουσα χακὸν δήλημα βροτοῖσιν 

ἔσσεαι, οἱ γαίης πολυφόρδου καρπὸν ἔδοντες, 

νυ δ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμξας. 

Οὐδὲ τί τοι! θάνατόν γε δυσηλεγέ᾽ οὔτε Τυφωεὺς 

λοκέσει, οὔτε Χίμαιρα δυσώνυμος, ἀλλὰ σέγ᾽ αὐτοῦ 100 
' 

Ὁ “ , Ν ΄ ἦν ΄ 

[1τ0σει γαια μέλαινα χαὶ ἡἠλέκτωρ Υπέριων. 

τος ἢ 
ὡς: ΕΟ ΤΥ δὲ ΩΝ " Ἧ ἢ 

ὃς φάτ' ἐπευχόμενος" τὴν δὲ σχότος οσσὲ καλυυέν. 

χὴν δ᾽ αὐτοῦ κατέπυσ᾽ ἱερὸν μένος ἠελίοιο. 
- ἐ . δ -- 

ἐξ οὐ νῦν Πυλ)ὼ χικλήσχεται" οἱ δὲ ἄναχτα “ὩΣ 
κ 

Πόθεν χχλέουσιν ἐπώνυμον, οὕνεχα χεῖδι Α͂ 5 
ἢ 4. 

ὁτοῦ πῦσε πέλωρ μένος ὀξέος ἠελίοιο, [(ΥΑ 
Ι κ 

ΠΌΑΝ 

δεν 



αὐῦ Β. ΕΙΣ ΔΠΟΛΔΛΩ͂ΝἊΑ 

Καὶ τότ᾽ ἄρ’ ἔγνω ἦσιν ἐνὶ φρεσὶ Φοῖδος Ἀπόλλων, 

Οὕνεκά μιν χρήνη χαλλίῤῥοος ἐξαπάφησεν' 

Βῆ δ᾽ ἐπὶ Τιλφούση: κεχολωμένος, αἷψχ δ᾽ ἵχανεν" 

Στῇ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν 200 

Τελφοῦσ᾽, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες ἐμὸν γύον ἐξαπάφυντα, 

οον ὕδ ων. 

- τὸΣ 
-ο- 

" 

"-Ὁ- " τὰ ΕῚ Ἂ, δ» - ζ Β --. 

Χῶρον ἔχουσ᾽ ἠρατὸν, προχέειν καλλὶ 

ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλέος ἔσσεται, οὐδ δὲ σὸν οἴη:. 

, ῃ ε} » 

Πετραίης προ γόῃσιν, ἃ ἀπέκρυψεν ὑὲ ῥέεῦρα, Ὁ 

Ψ ὦ »,ῳ, 

καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἔν ἄλσεὶ δενδρήεντι, 

γλχι μᾶλα χρ ἦνης ἘΑΚΑΛ ΓΌσΟ: ἐνῦχ δ᾽ ἄνακτι 

Πάντες ΠΕΣ οὲος Τελφουσί ῳ εὐχετύωνται, 

Οὔνεχα Τελφούσης ἱερῆς ἤσχυνε ῥέεϑρ ᾿ 

γ᾿ ,ὔ » ΛΑ Υ͵ - τόρ λ ἽΝ Καὶ τότε δὴ κατὰ θυμὸν ἐφράζετο Φοῖος ἀπόλλων, “410 
; 2] 

Οὔὕστινας ἀνθρώπους ὀργίονας" εἰσαγάγοιτο, 

͵ 
οἱ θεραπεύσοντα! Πυθοῖ ἔνι πετοη!σπσηῃ. ο 

3 ΜΝ « , ἂν τΖὲ » , 
Ταῦτ᾽ ἀρὰ ὁρμαίνων; ἐνόησ᾽ ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ 

Νῆχ θοήν" ἐν δ᾽ ἄνδρες ἔσαν πολέες τὸ χαὶ ἐσηλοί, 

- ἥν τὴν. ἃ 

Ἱκοῆτες ἀπὸ Κνωσοῦ ἡ γύτω οἵ " τ ἄνακτι δι 
᾿ 

" 

Φοίξου ἀπε ΉΔΕΘΗ ὁ, ττι κεν εἴπη 

Χρείων ἐκ δάφνης γυάλων ὕπο Παρνησυῖο, 

Οἱ μὲν ἐπὶ πρῆζιν χαὶ χοήματα νηΐ μελαίνἢ 

ἐς Πύλον ἠἡμνιαθόεντα Πυληγενέας τ᾽ ἀνθρώπο υς 220 

- ᾽ , - - ἔπλεον" αὐτὰρ ὁ τοῖσι συνήντετο ΦΟ οἴῥος ἀπόλλων" 
ἣ , ᾿ , " “, ν 

Ἷν πόντῳ ὃ ἐπόρουσε, δέμας δεὰς ἵνι ἐοιχὼς, 

“αὐ θοῦ ἀπ νν Νὴ: θοῦ, καὶ χεῖτο πέλωρ μέγα τε δεινόν τε. 
- οἷ “ἢ ᾽ Ν Τῶν δ᾽ οὔτις κατὰ θυμὸν ἐπεφράσατ᾽, οὐδ᾽ ἐνόχσιν 4 
, ᾽ ν ΄ ’ γΦ 4 

Πάντοσ᾽ ἀνασσείασχε, τίνασσε δὲ νήϊα δοῦρα. 

» Ψ Ἂ 

Οἱ δ᾽ ἀκέων ἐνὶ νηΐ χαθείατο δειμαίνοντες: 



ΠΥ͂ΘΙΟΝ. ἡ 7 

Οὐδ᾽ οἴγ᾽ ὅπλ᾽ ἔλυον χοίλην ἀνὰ νῆχ μέλαιναν, 

[οὐδ᾽ ἔλυον λαῖφος νηὸς κυχνοπρώροιο, ] 

ἀλλ᾽ ὡς τὰ πρώτιστα χχτεστήσαντο βοεῦσιν, 

ὡς ἔπλεον: χραιπνὸς δέ νότος κατόπισθεν ἔπειγεν 430 

Νῆα θοήν" πρῶτον δὲ παρημείδοντο Μάλειαν, 

Πὰρ δὲ Λαχωνίδα γαῖαν, ἔλος τ’, ἔφαλον πτολίεθρον, 

ἴξον, καὶ γῶρον τερψιμρότου Πελίοιο, 

Ταίναρον, ἔνθα τε μῆλα ῶμονα βόσχεται αἰεὶ 

ΤΞλίοιο ἄναχτ' τῇ ἔχει δ᾽ ἐπιτερπέχ χῶρον. 425 
- 

Οἱ μὲν ἀρ᾽ ἔνθ᾽ ἔθελον νῆα σχεῖν, ἠδ᾽ ἀποδάντες 
, τ Φράσσασθαι μέγα θαῦμα, χαὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι, 

Εἰ μενέει νηὺς γλαφυρῆς δαπέδοισι πέλωρον, 

ΤῚ εἰς οἷδ᾽ μ᾽ ἄλιον΄ πολυΐχθιον αὗτι: ὁρούσει. 

ἀλλ᾽ οὐ πηδαλίοισιν ἐπείθετο νηῦς εὐεργὴς» ἡὸ 

ἀλλὰ παρὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσα 

Π| ὁδόν" πνοιῇ δ᾽ ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων, 

Ῥηϊδίως ἴθυν᾽ " ἡ δὲ πρήσσουσα χέλευθον, 

ἀρήνην ἵκανε καὶ ἀργυφέην ἐρατεινήν, 

Καὶ Θρύον, ᾿Αλφειοῖο πόρον, καὶ ἐύκτιτον Αἷπυ αὐδ 

Καὶ Πύλον ἠμαθόεντα, Πυληγενέας τ᾽ ἀνθρώπου" 

Βῆ δὲ παοὰ ἹΚρουνοὺς χαὶ Χαλχίδα καὶ παρὰ Δύμην, 

Υδὲ παρ᾽ ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρχτέουσιν Ἐπειοί" 
" 

Εὗτε Φερὰς ἐπέφσαλλεν, ἀγαλλομιένη Διὸς οὔοῳ 
; 

5 ν , 

Καί σφιν ὑπ᾽ ἐκ νεφέων ἰθάχης τ΄ ὄρος" αἰπὺ πέφαντο, αὔὸ 

Δουλίχιόν τε, Σάμη τε, καὶ ὑλήεσσα Ζάκινθος ᾿δ ᾽ ᾽ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πελοπόννησον παρενίσσετο πᾶσαν, 

τνς ζ 

ΕἾ ; , Ἐ κῃ 
Καὶ ὁ: ἐπεὶ Καὶ οἴσης χατεφαινετο χύλπος απειρων» 

᾿ 

ἐκ Πελοπόννησον πίειραν ἐέ ἔργει : 

ἔγλθ᾽ ἄνεμος Ζέφυρος μέγας; αἴδοιος, ἐκ Διὸς αἴση ς» 

ποθ 

"᾿  3η2 »" , 
Αἄορος ἐπχιγίζων ἐς αἰθέρος, ὄφοα τάχιστα 



ΕΥ̓͂ΧῚ ΕΙΣ ἀπολα να 

Νηῦς ἀνύσεις θέουτα θαλάσσης ἀλμιυρὸν ὕδωρ. 

ἄψοῤῥοι δὴ ἔπειτα πρὸς Πῶ τ᾽, ᾿Ἰέλιόν τε 

ἔπλεον, ἡγεμόνευε δ᾽ ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ἀπόλλων" 

Ἴξον δ᾽ ἐς τρίσην εὐδείελον ολμπεζεσθαν, ὔο- 

Ἐ; λιμέν᾽- ἣ δ᾽ ἀμιάθοισιν ἐχοίμιψατο ποντοπώόρος νυῦς. 

ἔνθ᾽ ἐκ νηὸς ὁ ὄρουσεν ἀναξ, ἑκάεργος ἀπύλλων, 

Ἀστέρι εἰδόμενος μέσῳ ἤματι" τοῦ δ᾽ ἀπὸ πολλαὶ 

Σπινθαρίδες πωτῶντο, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν κεν" 

Ῥ; δ᾽ ἄλυτον χχτέδυνε διὸ τριπόδων ἐριτίμων. αὐ 

Ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὅγε φλόγα δαῖς, πεφχυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα, 

Πᾶσαν δὲ Κρίσην χάτεχεν σέλας" αἱ δ᾽ ὀλύλυξαν 

Κρισαίων ἄλοχοι; χαλλίζωνοί τε θύγατρες, 

Φοίδου ὑπὸ ὁ ῥιπῆς" μέγ χ γὰρ δέος εἶλεν ἔζαστον. 

ἔνθεν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα, νότμ᾽ ὥς, ἄλτο πέτεσθαι, "0 
ἀνέρι εἰδόμενος αἰζηῷ τε, κρατερῷ τε, ξ ᾿ 
Πρωθήδῃ, χαίτης εἰλυμιένος εὐρέας ὥμου:" 

Καί ὄφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλοῖθ᾽ ὑγρὰ κέλευθα; 

Π τι κατὰ πρῆξιν, ἢ μαψιδίως ἀλάλητῆς, 75 

Οἵά τε ληϊστῆρες, ὑπεὶρ ἅλα, τοίτ᾽ ἀλόωνται 

ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες; 

Τῖφθ᾽ οὕτω; ἦσθον τετιηήτες, οὐδ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

Ἐκθῆτ᾽, οὐδὲ καὶ᾿ ὅπλα μελαίνης νηὺς ἔθεσθε, 

Αὕτη μέν γὲ δίκη πέλει ἀνδρῶν ἀλφηστάων, “80 

ὁππότ᾽ ὧν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ νηΐ μελαίνῃ 

ἔλθωσιν, χαμάτῳ ἀδδηκύτες" αὐτίκα δέ σφεας 
᾿ Ἵ ον Δα" ᾿ 

Σίτοιο γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος ἃ ὅτ 
- 

ὮΝ ἕ ᾿ ' 

ὡς φάτο, καί σφιν θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκεν" 4 ἡ: Ξὰ 
. ΓΤ δυς 

Τὸν καὶ ἀμιειδόμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον οὐδ χ᾽ ἐ ιὴ 90 
εν 4 Ι λλ ἷ 

ξεῖν, ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι χαταθνητοῖσιν ἔονας τ: ᾿͵ ὍΝ 
᾿, ἃ 

Ὑ 

Ἂ 



ΠΥΘΙΚΟΧ: Δήο 

Οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι ϑεοῖσιν, 

Οὗλλέ τε χαὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλόια δοῖεν. 

Καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον , ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 

Τίς δῆμος; τίς γαῖα ; τίνες βροτοὶ ἐγγεγάασιν ; 200 

ἄλλῃ γὰρ φρονέοντες ἐπεπλέομεν μέγα λαῖτμα, 

ἐς Πύλον ἐκ Κρήτης, ἔνθεν γένος εὐχόμεθ᾽ εἶναι" 

νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηΐ κατήλθομεν οὔτι ἑκόντες , 

Νόστου ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν, ἄλλα κέλευθα’ 

ἀλλάτις ἀβχνάτων δεῦο ἄ χγεν οὐχ᾿ ἐθέλοντας. 50 

Τοὺς δ᾽ ἀπαμιειξόμενος προσέφη ἑχάξογος ᾿Απόλλων" 
ῳ ᾿ Α Ν᾿ ἢ 

Ξεῖνοι, τοὶ Κνωοὸν πολυδένδρεον ἀμφινέμεσθε 
ν᾿ ᾿ » κα "" ἃ ΝΣ αὶ. ἃ Ξ ν 

Τὸ πρὶν, ἀτὰρ νῦν οὐκέθ᾽ ὑπότροποι αὖτις ἔσεσθε 
ἐκ Ἂ “ 
Ὡς τε πόλιν ἐρατὴν χαὶ δώματα χαλὰ ἕκαστος, 
δ 5... Σ “δ ΄ 
Ἐς τε φίλας ἀλόχους" ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα νηὸν δ 
“Ὁ » : “ ψὸ ἃ 
1 ςετ ἐμὸν, πολλοῖσι τετιμένοι ἀνθρώποισιν, 
Ὁ .᾿ ϑΝ ΄“,ὕὔ ᾽ Ν᾽ - ᾿ ἢ ν᾿ 

οἰ δ᾽ ἐγὼ Διὸς υἱός, ᾿Απόλλων δ᾽ εὔχομαι εἶναι ' ( 
» δ ε 

"ἢ 

δὶ " ΕἸ ἢ " , 

ὑμέας δ᾽ ἤγαγον ἐνθ δ᾽ ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης, 
» ν 5. « 

Οὗτι κακὰ φρονέων, ἀλλ᾽ 
μὴ 3 ε - 

ἧζετ᾽ ἐμὸν, πᾶσιν αάλα τίωαιον ἀνθρώποισιν" 305 

, “ὃ , ν᾿ 

ἐνθχὸε πίονα νηὺν 

ἘΕΕΒΑ ἫΝ ξαν, 
Βουλάς τ᾽ ἀθανάτων εἰδήσετε, τῶν ἰότητι 

Λἰς Ν ΄ 
ὶ τιμνήσεοθε διαμπερὲς ἤματα πάντα. 

δ χα ὧν ἌΝ ΩΝ Ἢ αὐ ς “ . 2 
Αλλ᾽ ἀγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πείθεσθε τάχιστα" 

ΓΕ Ὁ ων, 
Νῆχ δ᾽ ἔπειτα θοὴν ἐπὶ ἡπείοου ἐρύσχο!:, ὅϑ1τὸ 

Ἐκ δέ κτήυλαθ᾽ ἕλεσθε καὶ ἔντεχ νηὸς ἐΐσης, 

Καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐπὶ ῥηγωῖνι θαλάσσης" 
ἊΣ ἡ “ἢ “πῇ ν᾿ ΄ 

Πῦρ δ᾽ ἐπικαίοντες, ἐπί τ ἄλφιτα λευχὰ θύοντες, 
.» Ὁ  ΞΘΕΘΕΞΣ πιῶ , «ἫΝ , 
Ἐὔχεσθαι δὴ ἔπειτα, παριστάμενοι δερὶ βωμόν" 
ἢ ΣΑ͂Σ ες ἧς ἜΜ ΝΟ, 
ὡς μὲν ἐγὼ τὸ πρῶτον ἐν γεροένόες ποτῷ, 

Η "» Φ Δ᾽ - «- - ᾧ 
Εἰδόμωνος δελφῖνι; βοῦς ἐπὶ νὸς ὄρουσα 



50 ΕΙΣ ὰ δὰ ΚΣ ΝᾺ 

ὡς ἐμοὶ εὔχεσθαι Δελφινίῳ" αὐτὰρ ὁ βωμὸς 

Αὐτὸς Δέλφειος καὶ ἐπόψιος ἔσσεται αἰεί, 

Δε'πνῆσαί τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα θοῇ παρὰ νηΐ μελαίνη, 

Καὶ σπεῖσαι μακάρεσσι θεοῖς. οἱ ὄλυμπον ἔχουτιν. 3.0 

Αὐτὰρ ἐπὴν, σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἦσῷε, 

Ἐρχεσθαί 9᾽ ἅμ᾽ ἐμοὶ, καὶ ἰηπανήον᾽ ἀείδειν, 

Εἰσόχε χῶρον ἵχησθον, ἵν᾿ ἕξετε πίονα νηόν. 

ὡς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντ». 

Ἰστία μὲν πρῶτον χάθεσαν͵, λῦσαν δὲ βοείας" 322 

ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόχῃ πέλασαν, προτόνοισιν ὑφέντες" 

Ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

1 δ᾽ ἁλὺς ἤπειρόν ὃς ἢοὴν ἀνὰ ν᾽ ἐρύσαντο 

Ὑψοῦ ἐπὶ ψχμάθοις, παρὰ δ᾽ ἕρματα μαχοὰ τάνυσσαν 
ἵ τι ᾿ ; ᾽ 

Καὶ βωμὸν ποίησαν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης 299 

Πῦρ δ᾽ ἐπονιίοντες, ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευχὰ θύοντες, 
. 

Ἑὔχονθ᾽, ὡς ἐκέλευε, π ἀριστάμιενοι περὶ βωμόν. 

Δύρτπον ἔπειθ᾽ εἵλοντο θοῇ παρὰ νηΐ μελαίνῃ, 
"» “ Δ ΔΚ " 

Καὶ σπεῖσαν μαχάρεσσι θεοῖς, οἱ Ολυμπον ἔχουσιν. 
᾿ ᾿᾽ ἌΝ ΄ Ὁ « .“ 

Δύτὰρ ἐπεὶ πόσιος χαὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, δὰ 

ἴμεν" ἣρχε δ᾽ ἄρα ὄφιν ἀγαξ, Διὸς υἱὸς, ἀπόλλων, 

Φόρμιγγ᾽ ἐν χείρεστιν ἔχων, ἀγχτὸν χιἠχρίζων, 

ψι βιύάς᾽ οἱ δὲ ἑήσσοντες ἕποντο 

ἹΚρῆτες ποὸς Πυθὼ, καὶ ἰηπανήον᾽ ἄειδον, 

ἴοί τε Ἰκοητῶν παιέονξς ή οἷσί τε Μοῦσα 210 

ἴσι ᾿ ψ) ἄς οἰ 1 στήθεσσιν ἔθηχε θεὰ νελίγηρυν. ἀοιδήν. 
Δι αὶ 

ἄχροητοι δὲ λύτον προσΐζαν πὸσ οἷν, αἶψα δ᾽ ἵχοντο 
, ,͵ 

- 
Παρνησὸν καὶ χῶρον ἐπήρατον, ἔνυ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον 

Οἰχήσειν πολλοῖσι τετιμένοι ἀνθρώποισιν, 

Δεῖξε δ᾽ ἄγων αὐτοῦ δύπεδον χαὶ πίονα νηύν. 

Τῶν δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν. 



ΠΥΘΙΘἊἋΕ 

Τὴν χαὶ ἀνειρόμενος Ἰκξρητῶν ἀγὺς ἀντίον ηὔδα. 

ὦ ἀν᾽, ἐπειδὴ τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

ἤγαγες (οὕτω που τῶ σῷ φίλον ἔπλετο θυμῷ) 

Πῶς χαὶ νῦν βεόμεσθα; τό σε φράζεσθαι ᾿ἀνωγμεν. 

Οὔτε τρυγήφόρος ἥδε γ᾽ ἐπήρατος, οὔτ᾽ εὐλείμων, 

ὥστ᾽ ἀπό τ᾽ εὖ ζώειν καὶ ἅν" ἀνθρώποισιν ὁπηδεῖν. 

Τοὺς δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων. 
ὸ ᾿ ᾿ - 

Νήπιοι ἄνθρωποι, δυστλήμονες, οἱ μελεδῶνας 
͵ ,ὔ ν -ν Βούλεσθ᾽, ἀργαλέους τε πόνους χαὶ στείνεα θυμῷ, 

3 ΄, ἵν μ“Ν ΒΕ » Δ ν ἈΠ « " ῃ Ῥηΐδιον ἔπος ὄμμ᾽ ἐρέω, χαὶ ἐπὶ φρέσι θήσω, 

Δεξιτερῇ μάλ᾽ ἕκαστος ἔχων ἐν χειρὶ μιόγαιραν Ξιτερῇ μάλ᾽ ἕκαστος ἔχων ἐν χειρὶ μάχαιρα 
“" » Ἁ ἢ .» , , Σφάζειν αἰεὶ υλα" τὰ ὃ ἄφθονα πάντα παρέσται Ρ ᾽ 

ὅσσα ἐμοί κ᾽ ἀγάγωσι περιχλυτὰ. φῦλ᾽ ἀνθρώπων 
Νιηὸν δὲ προφύλαχθε,, δέδεχθε δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων 
ν᾿ 4, ᾿ ΩΣ νη ὃ ἀγειρομένων 5) καὶ ἐμὰν ἰθύν τε μάλιστα 

» ἾἮ 7 "᾿ ῳ “2 

Ἠὲ τι τηῦσιον ἐπος ἐσσέταις, ἠέ τι 
"» 
ἔργον ᾿ 

“ον , ἃ ἃ ΑΜ ἃ ᾽ 
γόοις θ᾽, ἢ θέμις ἐστὶ χαταθνη τῶν ἀνθοῴπων 

Ρ» ᾽ ᾿ ; 
" χα , »Ν » 
Αλλοι ἔπειθ᾽ ὑμῖν σημάντορες ἄνδρες ἔσονται “ἕ 

τ ᾿ , , φ. ἂ 
Τῶν ὑπ αυα χα δεδμήσεσῃ ἥματα παντα 

.» , ᾿ . ἂΣ Σ ἡλαξ Ἐϊφηταί τοι πάντα' σὺ δὲ φρεσὶ οἶσι φύλαξαι, 
- , " - -" ν - ΄“». 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Λητοῦς υἱέ" 

δος 

οῥι 
᾿ ᾿ - ᾿ , Ν 

Αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ σεῖο χαὶ ἄλλης μνήσομ" ἀο 

φοιωνε υνδνοιὦ 

Β. 

ΒΧΦΣ ἘΡΡΝ ΗΝ. 

. Φ᾽ - " ν ᾽Ἕ5Ἥ.Ἤ 4" Τύρμπν ὑβνει, Μοῦσα, Διὸς χαὶ δίαισσος υἱὺν, 
ἐ ἢ δι. Σ , “- ν᾿ Κυλλήνης μεδέοντα χαὶ ἀλοχχδίης: πολυνήλου, 

Ν "ἢ 5 ᾿Ξ Α͂ πε Ω ς - Αγγέλον ἀγχνάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε ἡ ἶχ ᾿ 

ἈΠῈ 

505 



452 ΕΙΣ ΕΡΜΉΗΝ. 

Νύμφη ξυπλόκαμος »γ Διὸς ἐν φιλότητι μι γεῖσα, 
Αἰδοίη: μαχάρων δὲ θεῶν ἠλεύαθ᾽ ὅμιλον, 

ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσχιον" ἔνθα Κρονίων 

Νύμφη ἐὐπλοχάμῳ. μισγέσκετο νυχτὸς ἀμολγῷ, 
ὄφρα χατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευχώλενον ἴρην,, 
Λήθων ἀϑχνάτους τε θεοὺς, θνητούς τ ἀνθρώπους. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μεγάλοιο Διὸς νόος ἐξετελεῖτο, 
Τῇ δ᾽ ἤδη δέχατος μεὶς οὐρανῷ ἐστιρικτο" 

[ἔξ τε φόως ἄγαγεν, ἀρίσημιᾳά τε ἔογχα τέτυχτο!] 
Καὶ τότ᾽ ἐγείνατο παῖδα πολύτροπον, αἰμυλομήτην, 

ἀν τὸς ἐλατῆρα βοῶν, ἡγήτορ᾽ ὀνείρων, 

Νυχτὸς ὁ 

λ ἕξι. -) 8 δἐἔσυῤῥο, ἢ ες ἡ ηρενὼ χλυτὰ ἐ ἔρ ῦγαι μὲν αἀνᾶνατοισι ὕξοισιν, 

ὁπωπητῆρω, πυληδόκον, ὃς τάχ᾽ ἐμελλεν 

ἢφος γεγονὼς, μέσῳ ἤματι ἐγκιθάριζεν, 

σπέριος βοῦς χλέψεν ἑχηθόλου ἀπόλλωνος, 

ἢ προτέρῃ, τῇ μιν τέχε πότνιχ Μαῖχ. 
» 1. 7, 

Τ 

φ Ν, δ) ν᾿ Ἷ 
Ος χα! ἐπειδὴ μητρὸς ἀπ ἀθανάτων νόρε γυίων, 

ν, 
Οὐκέτι δηρὸν ἔκειτο, μένων ἱερῷ ἐνὶ λίχν ῳ" 

αἰ ἃ ᾿ ὍῬ 

λλ᾿ γ᾽ ἀναϊξας, ζήτει βόας ἀπόλλωνος Σ ΔΛ 

δὰ, καὶ » Γ » 
Οὐδὸν ὑπερθαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο, 

, , - Θ 

ωῳ 

᾿ " 
ἐχτησατο υ “0: [ο) ἡ ΌΩΝ - 

ἔνθχ γέλων εὑρὼν 

μ ἧς τοι πρώτιστα γέλυν τοχτήνατ' ἀοιδὸν, 
4 ὁ Ὁ »,ο ΣᾺ 

᾿Ι ῥά οἱ ἀντεζόλησεν ἐπ᾿ αὐ εἴησι θύρῃσιν, 
᾽ δὕὔ ἢ Βοσχομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέχ πι 

͵ 

΄, Σαῦλα ποσὶν βαΐίνηυσχ. Διὺς δ᾽ ἐριούνιος υἱὺς 

Αὐρήσας ἐγέλασσε, καὶ αὐτίχα υῦϑον ἔξιπεν' 
Σύ μέόολον ἤλη μοι μέγ᾽ ὀνήπιμον" οὖκ ὀνοτάζω, 
Χαῖρε, φυὴν ἐρόεσσα, χοροΐτυπε, δαιτὸς ἑταίρη, 
ἀσπασίη προφανεῖσχ᾽ πόθεν τόδε χαλὺν ἄ)υρ! 

ΓΙ Μ  Ὶ ᾿ " " φ» Αἰύλον ὕστραχον, ἐσσί, χέλυς ὄρεσι ζώουοα; 

το 

10 

320 

" 



ἌΣ ΚἘΠΡῚ ΜΉΝΝ. 

ἀλλ᾽ οἴσω σ᾽ ἐς δῶμα λαδών' ὄφελός τί μοι ἔσστ, 

Οὐδ᾽ ἀποτιμήσω" σύ δέ με πρώτιστον ὀνήσεις. 

[Οἴχοι βέλτ θμἐν εἶναι, ἐπεὶ βλαδερὸν τὸ θύρηφιν,] 

"ι γὰρ ἐπηλυτίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα 

Ζώουσ᾽" ἣν θάνῃς, τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις. 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη" καὶ χεροὶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας, 

ἂψ εἴσω κίε δῶμα, φέρων ἐρατεινὸν ἄϑυρμα. 

ἤνθ᾽ ἀναυ.ηλώσας γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου, 

Αἰῶν᾽ ἐξετόρησεν ὁρεσχῴοιο γελώνης. 

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠχὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσει 

ἀνέρος, ὅντε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, 

ἣι ὅτε δινηθῶσιν ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαί, 

ὡς ἁ ἅμ ἔ ἔπος τε χαὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος Ἑρμῆς" 

Πῆξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι τάμὼν δόνακας χαλάμοιο, 

Πειρήνας διὰ νῶτα λιθοῤῥίνοιο χελώνης" ᾿ 

ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὺς πραπίδεσσιν ἑ ἑῆοιν. 

Καὶ πήχεις ἐνέθηχ᾽, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοῖν. 

Ἀπτὰ δὲ συμφώνους ὀΐων ἐταννύσσατο χορδάς. . 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξε φέρων μος ἄθυρμα, 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε χατὰ μέρος" ἡ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς 

Σμερδαλέον κονάδησε" θεὸς δ᾽ ὑπὸ χαλὸν ἄειδεν, 

Ἐξ αὐτοσνεδίης πειρώμενος (ἀύτε κοῦροι 

ἡιδηταὶ θαλίῃσι παραιδόλα χερτομέουσιν) 

ἀμφὶ Δία Κρονίδην καὶ Μαιάδα χαλλιπέδιλον 

᾿ὡς πάρος ὡρίζεσχον ἑταιρείη φιλότ 
“ ᾿Ξ ὰ “ἃ . - 
Τίν τ᾽ αὐτοῦ γενεὴν ὀνομακλυτὸν ἐξονομάζων" 

ἀμφιπόλους τε ἐγέραιρε καὶ ἀγλαὰ δώματα Νύμρης. 
Καὶ τρίποδας κατὰ οἶχον, ἐπηετανούς τε λέδητας. 

Ν ἊΝ ν ν 

Καὶ τὰ μὲν οὖν ἥειδε, τὰ δὲ φρεσὶν ἄλλα μενοίνα, 
᾿ ν ᾿ , »Σ: Καὶ τὴν μὲν χατέθηχε φέρων ἱερῷ ἐνὶ λίχνῳ 

453 

4ο 

50 

σι ῳι 



4δη ΕἸΣ ἘΡῚ ΓΝ, 

τ πς τ ὁ δ ὦ Ἀν ΣΕ ΗΣ Φορμιγγα γλαφυρὴν" ὁ δ΄ ἄρα χρειῶν ἐρατίζων 
Υ ν᾿ ᾿ Ξ ᾿νΝ 4 
Αλτὸ κατὰ σχοπιὴν εὐώδεος ἐχ μεγάροιο, 65 

Ορομαΐίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσίν" οἷά τε φῶτες 
’ὔ ᾿ . 

Φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὥρη. ᾿ 
Ν ν Ἄ 

ἸἸέλιος μὲν ἔδυνε κατὰ χθονὸς ὠχεανόνδε 
᾽ Ἀν, Ὧν ᾧ Ν ᾧ οἷν ἂμ 8. δος - 

Αὐτοῖσιν ἢ ἱπποῖσι χαὶ ἄρμασιν αὐτὰρ ἂρ Ἰερυῆς 

Πιερίης ἀφίχανε θέων ὄρεα σχιόεντα, 70 

Τνθα θεῶν μακάρων βόες ἄμθροτοι αὖλιν ἔχεσχον, 

Βοσχύμεναι λειμῶνας ἀχηρασίους, ἐρατεινούς. 

Τῶν τότε Μίχιάδος υἱὸς, ἐύσκοπος ἀργειφόντης; 

Πεντήχοντ᾽ ἀγέλης ἀπετάμνετο βοῦς ἐριμύκους. 

Πλανοδίας δ᾽ ἤλαυνς διὰ ψαμαθώδεα χῶρον, "5 

ἴγν ἀποστρέψας, δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης. 
᾿ 

: , - ν᾿ Γ, " 
ἀντία ποιήσας ὁπλὰς τὰς πρόσθεν ὀπισθεν, 

τ “ Ψ; 3... “- 

τὰς δ᾽ ὄπισθεν πρόσθεν, χατὰ ὃ ἔμπαλιν αὐτὸς ἔθαινεν. 
τ Ν ᾿ 3 ᾽ . ΄ 
Σάνδαλα δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔριψεν ἐπὶ ψαμάθοις ἀλίησιν, 

᾿ Μ " 4 . 

Αφραστ ἠὸ ἀνόητα διέπλεχε θαυμχοατὰ ἔργα, 80 

Συμ βίσγων μυοίκας καὶ μυοπυνοειδέας ὀΐους. 

Τῶν τύτε συνδ σας νεογ)ηλέος ἄγκαλον ὕλης, 

ἀὐϑλαῤέως ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο σάνδαλα χοῦφα 

Αὐτοῖσιν πετάλοισι, τὰ χύδιμος ᾿Αργειφόντης 

ἔσπασε Πιερίηθεν, ὁδοιπορίην ἀλεείνων, 85 

Οἷά τ᾽ ἐπειγόμενος, δολιχὴν ὁδὸν αὐτοτροπήσας. 

Τὸν δὲ γέρων ἐνόησε, δέμιων ἀνθοῦσαν ἀλωήν, 

ἱέμενον πεδίονδε δ᾽ ὀγχηστὸν λεχεποίην. 
, Τὸν πρότερος προσέφη Μαίης ἐρικηδέος υἱός. 

κ "“ Ὁ“ Μ ,» ᾿Ν 

Ὁ γέρον, ὅστε φυτὰ σχάπτεις ἐπιχαμπύλος ὥμους, 
Ἶ λυοινή, τῳ , ΄ ͵ 
Ἡ πολυοινήσεις, εὖτ᾽ ὧν τάδε πάντα φέρησιν. 

, δι ᾽ 

Καί τε ἰδὼν, μὴ ἰδὼν εἶναι, καὶ κωφὸς, ἀκούσ 

Καὶ σιγᾶν, ὅτε μή τι χαταδλάπτῃ τὸ σὸν αὖ 



ΒΙῸΣ ΕΡΝ ΉΝΙ 

ὙΤόσσον φὰς, συνέσευ βοῶν ἴφθιμα κάρηνα. 

Πολλὰ δ᾽ ὅρη σκιόεντα χαὶ αὐλῶνας κελχδεινοὺς 

Καὶ πεὸδί ἀγθεμόεντα διίλασε κύδιμος Γρμῆς. 

ὀρφναΐη δ᾽ ἐπίκουρος ἐπαύξτο δαιμονίη νύξ, 

Ἡ πλείων, τάχα δ᾽ ὄρθρος ἐγίγνετο δημιοεργός" 

Ἦ δὲ νέον σκοπιὴν ποοσεθήσατο δῖα Σελήνη, 

Πάλλαντος θυγάτηρ, Μεγαμηδείδαο ἄνακτος" 

Τῆνος ἐπ᾽ ᾿Αλφειὸν ποταμὸν Διὸς ἄλλιμος υἱὸς 

Φοίζου ᾿Απόλλωνος δοὺς ἤλασεν εὐρυμετώπους, 

ἀχμῆτες δ᾽ ἵκανον ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον 

Καὶ λιηνούς, προπάροιθεν ἀριπρεπέος λειμῶνος. 

Καὶ τὰς μὲν συνέλασσεν ἐς αὔλιον, ἀϑρόας οὖσὰς, 

Λωτὸν ἐρεπτοριένας ἠδ᾽ ἑῤσήεντα κύπειρον" 

Σὺν δ᾽ ἐφόρει ξύλα πολλὰ, πυρὸς δ᾽ ἐπεμαίετο τέχνην. 
λάπνης ἀγλαὸν ὄζων ἑλὼν ἐπέλεψε σιδήρῳ, 

ἄρμενον ἐν παλάμη" ἄμπνυτο δὲ θερμὸς ἀυτμὴ. 
Ἑρμῆς τοι πρώτιστα πυρήϊα πῦρ τ᾿ ἀνέδωκεν, 
Πολλὰ δὲ χάγκανα χᾶλα κατουδαίῳ ἑνὶ βόθρῳ 
Οὖλα λαβὼν ἐπέθηκεν ἐπηετανά' λάμπετο δὲ φλόξ 
Τηλύσε φῦσαν ἱεῖσα πυρὸς μέγα δαιομένοιο. 
ὄφρα δὲ πὺρ ἀνέκαιε" βίη κλυτοῦ ἡϊφαίστοιο, 
Τόφρα δ᾽ ἐριδρύχους ἕλικας βοῦς εἷλκε θύραζε 
Δοιὰς ἄγχι πυρός" δύναμις δέ οἱ ἔπλετο πολλύ. 
ἀμφοτέρας δ᾽ ἐπὶ νῶτα χαμαὶ βάλε φυσιοώσας 
ἐγκλίνων δ᾽ ἐκύλινδε, δὶ αἰῶνάς τε τορήσας" 
Ἐργῳρδ᾽ ἔργον ὄπαζε, ταμὼν χρέα πίονα δημῷ" 
ὦπτα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδελοῖσι πεπαρμένα δουρατέοισιν, 
Σάρχας ὁμοῦ χαὶ νῶτα γεράσμια χαὶ μέλαν αἷμα, 
Ῥογμένον ἐν χολάδεσσι" τὰ δ᾽ αὐτοῦ κεῖτ᾽ ἐπὶ γώρης" 

100 

Ιοῦ 

τὸ 

ῳι ΙΙ 

120 



«ὐῷ ΕἘΙΠΣ ΠΡΜΗΝ 

’ 

φινοὺς δ' ἐξετάνυσσε καταστυφέλῳ ἐπὶ πέτρῃ» 

ὡς ἔτι νὺν τάμετ᾽ ἅσσα πολυχρόνιοι πεφύχοιν, ταῦ 

᾿ Υ͂ . Ξ- . “τ ν » 

Δηρῦν δὴ μετὰ ταῦτα καὶ ἀλριτον᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 

᾿ -"» 
4᾿. ᾿ξ ὅλ, τ ς 

Ἑριῆς γαριόφρων εἰρύσσατο πίονα ἔργα 

, ἷψὸςΐ “- ΝΜ» δώδ ͵, 

Λείῳ ἐπὶ πλαταμιῶνι, χαὶ ἐσχισέ ὦδεχα μοίρας 

-" 7 . , ν᾽ τ ͵ὔ 

Κληοοπαλεῖς᾽ τέλεον δὲ γέρας προσέθηχεν ἑκάστῃ. 

ΓᾺ Ὁ, ; ,Ννδ ἦν 

ἔνθ᾽ ὁσίης χρεάων ἠράσσατο κύδιμος Ἑρμῆς. ῖ 96 

μ᾿ » » Ά, ᾿ ,ὔ , " 

Οὐμὴ γάρ μιν ἔτειρε, καὶ ἀϑάνατόν περ ἐόντα, 

ἡδεῖ" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς οἱ ἐπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ, 

Καί τε μάλ᾽ ἱμείροντι; περᾶν ἱερῆς χατὰ δειρῆς: 

ἀλλὰ τὰ μὲν κατέθηκεν ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 

᾿ “ν 7 ἐν ΤῊΝ πον ᾿ Τἢ ἢ , ᾿ 

Δημὸὴν χαὶ κρέχ πολλά" μετήορχ δ᾽ αἴψ᾽ ἀνάειρεν, 1525 

τῷ Ν κῷ ΤΣΟῚ δὲ Χ Ἄν - τ , 

Σῆμλα νέης φωρῆς, ἐπ! ὁ ξύλα χάγχαν αγειραᾶς, 

γ“.} δ᾽ Ἴ. ,ὕ ν δ , δὺς ΜΞ 

Οὐλόποδ᾽, οὐλοχάρηνα πυρὸς καταυάμνατ ἀὐτμ. 
͵ 

ι ΒΒ. ᾽ ν 
} 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα χατὰ χρέος ἤνυσε δαίμων, 

,»ῖΜνΝΜΔΝᾺ ᾿" 7 [ Σ , 

Σάνδαλα μὲν προξηχεν ἐς λλφειὸν βαθυδίνην, 

Σ Ε 3. 9 Ν 
᾿ ᾿ 

ἀνθραχιὴν δ᾽ ἐμάρανε, κόνιν δ᾽ ἀμάθυνε μέλαιναν 140 

παννύχιος" χαλὺν δὲ φύωθ ἐπέλαμπε Σελήνης, 

.“- πε Μὲ ν ἢ - , 

Κυλλήνης ὃ αν αὖτις ἀφυκϑτο δῖχ χαρηνα 

ὄρθριος, οὖδέ τίοἱ δολιχῆς ὁδοῦ ἀντεύύλησεν, 

Οὔτε θεῶν μαχάρων ; οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων" 

ωι ᾿ 
᾿: ΄ ἃ “Ὁ 

Οὐδὲ χύνες λελάκοντο. Διὸς δ᾽ ἐριούνιος Κρμῆς 1ά 

Δοχμωθεὶς μεγάροιο διὰ κλήϊθρον ἔδυνεν, 

λὔρῃ ὀπωρινῇ ἐναλίγκιος, ἠὔτ᾽ ὀμίχλη: 

Ὶ7 Ν᾽ ᾿γίσας δ᾽ ἄντρου ἐξίκετο πίονα νηόν, 
5 

πὸ »».- " " 

ἧικα ποσὶ προζιφῶν᾽ οὐ γὰρ χτύπεν, ὥσπερ ἐπ᾿ οὔδει. 
ἀ -»ν ε 

εὖ 5»: 

ἐσσυμένως δ᾽ ἄρα λίκνον ἐπῴχετο κύλιμο; Ἑρμῆς" 

Κεῖτο, χέλυν ἐρατὴν ἐπ᾿ ἀριστερὰ χειρὸς ἐέργων. ἢ 
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Μητέρα. δ᾽ οὐχ ἀρ ἔληθε θεὰν θεὸς, εἶπέ τε μῦθον" 

Τίπτε σὺ, ποικιλομῆτα, πόθεν τόδε νυχτὸς ἐν ὥρῃ 155 

ἔρχη ἀναιδείην ἐπιειμένε; νῦν “ς μάλ᾽ οἴω 

ἧ τάχ᾽ ἀμήχανα δεσμὰ περὶ πλευρῇσιν ἔχοντα 

Λητοΐδου ὑπὸ χερσὶ δι᾿ ἐκ προθύροιο περήσειν, 

ἦι σὲ λαβόντα μεταξὺ κατ᾽ ἄγκεα φηλητεύσειν. 

ἔῤῥε, τάλαν! μεγάλην σε πατὴρ ἐφύτευσε μέριμναν τθο 

Θνητοῖς ἀνθρώποισ' χαὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Τὴν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείδετο χερδαλέοισιν" 

Μῆτερ ἐμὴ, τί με ταῦτα δεδίσχεαι, ἠύτε τέκνον 

Νήπιον, ὃς μάλα παῦρα μετὰ φρεσὶν αἴσυλα οἶδεν, 

Ταρδαλέον, καὶ μητρὸς ὑπεδείδοικεν ἐνιπάς: ι6ῃ 

Αὐτὰρ ἐγὼ τέχνης ἐπιδήσομαι, ἥτις ἀρίςη, 

Βουλεύων ἐμὲ χαὶ σὲ διαμπερές" οὐδὲ θεοῖσιν 

Νῶϊ μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀδώρητο: καὶ ἄπαςοι 

Αὐτοῦ τῇδε μένοντες ἀνεξόμεθ᾽, ὡς σὺ κελεύεις, 

Βέλτερον, ἤματα πάντα μετ᾽ ἀθανάτοις ὀαρίζειν, ᾿ 1570 

πλούσιον, ἀφνειὸν, πολυλήϊον, ἢ χατὰ δῶμα 

ἄντρῳ ἐν ἠεδούεντι θαχσσέμεν" ἀμφὶ δὲ τιμῆς 

1ς ἀγὼ τῆς ὁσίης ἐπιδήσομαι, ἧσπερ ἀπόλλων. 

Εἰ δέ χε μὴ δώῃσι πατὴρ ἐμὸς, ἤτοι ἔγωγε 

Πειρήσω" δύναμαι φηλητέων ὄρχαμος εἶναι. 1η8 

Εἰ δὲ μ’ ἐρευνήσει Λητοῦς ἐρικυδέος υἱός, 

ἄλλο τί οἱ καὶ μεῖζον ὀΐομαι ἀντιξολήσειν. 

Εἶμι γὰρ ἐς Πυθῶνα, μέγαν δόμον ἀντιτορήσων, 

ἔνθεν ἅλις τρίποδας περιχαλλέας, ἠδὲ λέῤδητας 

πορθήσω, καὶ χρυσὸν, ἅλις τ᾽ αἴθωνα σίδηρον, 180 

Καὶ πολλὴν ἐσθῆτα" σὺ δ᾽ ὄψεαι, αἴκ᾽ ἐθέλφοθα. 
« ε 

ὡς οἱ μέν ῥ᾽ ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
«με ὰ Φι ἢ , Α ν ,ὔ " 

τὸς τ αἰγιόχοιο Διὸς, χαὶ πότνια Μαῖα. [ 
, 

(ΤΟΝ. (7) τ ᾿ 27 
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ὼς δ᾽ ἠριγένεια φόως θνητοῖσι φέρουσα, 

ὥρνυτ᾽ ἀπ᾽ ὠχεανοῖο βαθυῤῥόου" αὐτὰρ ἀπόλλων ι80 
ὁ: , “ἢ ᾿ “ὦ ἄλ 

γχηστόνδ᾽ ἀφίκανε κιὼν, πολυήρατον ἄλσος 

Αγνὸν ἐρισφαράγου Γανηόχου" ἔνϑα γέροντα 

Ἀνώδαλον εὗρε, δέμωοντα παρὲξ ὁδοῦ ἕρχος ἀλωῆς. 

᾿ , ,ὔ ὅωνς «(ἢ ἣΝη,͵ ., 

Τὸν πρότερος προσέφη Λητοῦς ἐρικυδέος υἱὸς" 
ὦ ᾿ ὀ “- ὃ , Ζ 

γέρον, ὀγχηστοῖο βατοδρόπε ποιήεντος, 100 

Βοῦς ἀπὸ Πιερίης διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, 

Πάσας θηλείας, πάσας χεράεσσιν ἑλιχτὰς 

ἐξ ἀγέλης" ὁ δὲ ταῦρος ἐδόσχετο μοῦνος ἀπ’ ἄλλων, 

Ἱκυάνεος" χαροποὶ δὲ χύνες χατύπισθεν ἕποντο 

ωτ ᾿ ἠύτε φῶτες, ὁμόφρονες" οἱ μὲν ἔλειφθε" 
Ἰέσσαρες, ἠὔτε φῶτες, ὁμόφρονες" οἱ μὲν ἐλεῖῷ θεν, ἴ0: 

Οἵ τε χύνες, ὅ τε ταῦρος (ὅ δὴ πέρι θαῦμα τέτυκται) 

ταὶ δ᾽ ἔβαν, ἠελίοιο νέον καταδυομένοιο,, 

ἐχ μαλαχοῦ λειμῶνος, ἀπὸ γλυχερηἴο νομοῖο " 
; ᾽ ᾿ ᾿ 

ὧΣ, ,.2 . έ ᾿ , 2 » 

ταῦτά μοι εἶπέ, γεραιὲ παλαιγενές, εἴ που ὄπωπας 

λνέρα, ταῖς δ᾽ ἐπὶ βουσὶ διαπρήσσοντα κέλευθον. 200 

τὸν δ᾽ ἑ γέρων μύθοισιν ἀμειβόμενος, προσέειπεν" 

ὦ φίλος, ἀργαλέον μὲν, ὅσ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτο, 
ψν ν «ἂν 

Πάντα λέγειν" πολλοὶ γὰρ ὁδὸν πρήσσουσιν ὁδῖται, 

Τῶν οἱ μὲν καχὰ πολλὰ μεμαότες, οἱ δὲ μάλ᾽ ἐσθλὰ, 

Φοιτῶσιν᾽ χαλεπὸν δὲ δαήμεναί ἐστιν ἔκαστον" 400 

δὐτὰρ ἐγὼ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
2 » ᾽ - ᾽ »Ὰ 

ἔσχαπτον περὶ γουνὸν ἀλωῖς οἰνοπέδιο" 

«Ὁ . 4. Κ Ν “- 

Παῖδα δ᾽ ἔδοξα, φέριστε, σαφὲς δ᾽ οὐχ οἶδα, νοῆσαι; 

ὅστις ὁ παῖς ἅμα βουσὶν ἐσκραίρῃσιν ἜΜΟΝ, 

ἈΠΕ Ὸ, εἶχε δὲ ῥζθδον" ἐπιστροφάδεν δ᾽ ἐράδιζεν. ,2.Ὲ9ὀας 
ῥὰς, 

ξοπίσω δ᾽ ἀνέεργε, κάρη δ᾽ ἴχον ἀντίον αὐτῷ. ᾿ἤκ 

Φῇ ῥ' ὁ γέρων" ὁ δὲ θᾶσσον ὁδὸν χίς μῦθον ἀβιηύ 

Οἰωνὸν δ᾽ ἐνόει ταγυσίπτερον, αὐτίχα δ᾽ ἔγνω (ὦ ὟΝ 



ἘΕ ΕΡΜΗΝ. 450 

Φηλητὴν γεγαῶτα Διὸς παῖδα Ἐρονίωνος. 
Ἐσσυμένως δ᾽ ἤἄϊξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπόλλων αιῇ 
Ἐς Πύλον ἠγαθέην, διζήμενος εἰλίποδας βοῦς, 
Πορφυρέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὥμους. 

ἴχνιά τ᾽ εἰσνενόησεν ᾿ἰκηξόλος, εἶπέ τε μῦθον. 

ὦ πόποι ! ἣ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 

ἴχνια μὲν τάδε γ᾽ ἐστὶ βοῶν ὀρθοχραιράων, λλ0 

ἀλλὰ πάλιν τέτραπται ἐς ἀσφοδελὸν λειμῶνα. 

Βήματα δ᾽ οὔτ᾽ ἀνδρὸς τάδε γίγνεται, οὔτε γυναιχός, 
Οὔτε λύχων πολιῶν, οὔτ᾽ ἄρκτων, οὔτε λεόντων. 
Οὐδέ τί κεν ταύρου λασιαύχενος ἔλπομαι εἶναι, 

ὅςτις τοῖχ πέλωρα βιδᾷ ποσὶ καρπαλίμοισιν" λ25 
Αἰνὰ μὲν ἔνθεν ὁδοῖο, τὰ δ᾽ αἰνότερ᾽ ἔνθεν ὁδοῖ. 

. ὡς εἰπὼν, ἤἥϊξεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ἀπόλλων. 

Κυλλήνης δ᾽ ἀφίκανεν ὄρος καταειμένον ὕλῃ, 

Πέτρης ἐς χευ)μῶνα βαθύσκιον, ἔνθα τε Νύμφη 

᾿λμβροσίη ἐλόχευσε Διὸς παῖδα Ἰζρονίωνος" 230 
Οδμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα δὲ οὔρεος ἠγαθέοιο 

Κίδνατο, πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδα ξόσχετο ποίην. 
ἔνρα τότε σπεύδων κατεξήσατο λάϊνον οὐδόν. 

ἄντρον ἐς ἠερόεν ἑκατηΐδόλος αὐτὸς ᾿Απόλλων. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Διὸς χαὶ Μαιάδος υἱὸς, δῇ 
“Χωόμενον περὶ βουσὶν, ἑκηθόλον ᾿Απόλλωνα. 
Σπάργαν᾽ ἔσω χατέδυνε θυήεντ᾽, ἠύτε πολλὴν 
Πρέμνων ἀνθραχιὴν οὔλη σποδὸς ἀμφικαλύπτει. 
ὡς Ἑρμῆς Ἑκάεργον ἰδὼν ἀλέεινεν ὃ αὐτόν. 
Ἐν δ᾽ ὀλίγῳ συνέλασσε χάρη, χεῖράς τε, πόδας τε, ,ήο 
Δή ῥκὰ νεύλλουτος, προχαλεύμενος ἥδυμον ὕπνον 
ἄγρης" εἰνέτεόν τε γέλυν ὑπὸ μασχάλα εἶχεν. 
Γνῶ δ᾽, οὐδ᾽ ἠγνοίησς Διὸς χαὶ Αἡτοῦς υἱὸς 

- 

17 



400 ἘΤΞΣ ἘΡΜῺῈΝ.: 

Νύμφην τ᾽ οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱὸν, 

παῖδ᾽ ὀλίγον, δολίης εἰλυμένον ἐντροπίησιν. ἡ 
. ,ὕ 

Παπτήνας δ' ἄρα πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο, 
Τρεῖς ἀδύτους ἀνέῳγε, λαθὼν χληΐδα φαεινὴν, 

Νέκταρος ἐμπλείους, ἠδ᾽ ἀμιδοὐσίης ἐρατεινῆς" 

Πολλὸς δὲ χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἔνδον ἔκειτο, 

Φῷ Πολλὰ δὲ φοινικόεντα χαὶ ἄργυφα εἴνατα Νύμφης, 45 

Οἷα θεῶν μακάρων ἱεροὶ δόμοι ἐντὸς ἔχουσιν. 

Ἐν5᾽ ἐπεὶ ἐξερέει" γοὶ ὅλοι δόιοι ν᾽ ἐπεὶ ἐζερέεινε μυχοὺς μεγάλοιο δόμοιο 

Αὐτοΐδης, μύθοισι προσηύδα κύδιμον Ἰτρμῆν᾽ 

ὦ παῖ, ὃς ἐν λίκνῳ κατάχειαι, υεῤνυξ μοι βοῦς 
- . Ν ΄ κεν ,ὕ ἤμ- ὦ Ν ᾿ 

Θᾷᾶσσον᾽ ἐπεὶ τάχα νῶϊ διοισόμεϑ᾽ οὖ κατὰ κόσμον. “5 

Ῥίψω γάρ σε λαθὼν ἐς Τάρταρον ἠερόεντα, 

ὃς ζόφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον" οὐδέ σε υήτηρ 
[ ΄ δὲ ᾿ ᾽ ν ἮΝ ΑΟδ, τν ,΄ 
ἧς φάος, οὐδὲ πατὴρ ἀναλύσεται, ἀλλ ὑπὸ γαίγ 

Ἐῤῥήσεις, ὀλίγοισιν ἐν ἀνδοάσιν ἡγεμονεύων. 

τὸν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείδετο κεοδαλέοισιν" 400 

Λητοΐδη,, τίνα τοῦτον ἀπηνέα μῦθον ἔξιπες, 

Καὶ βοῦς ἀγραύλους διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱχάνεις; 

Οὐχ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦῦον ἄχουσχ" 

Οὐκ ἂν μηνύσαιμ᾽, οὐκ ἂν μιήνυτρον ἀροίμινν. 

Οὔτε βοῶν ἐλατῆρι, κρχταιῷ φωτὶ, ἔοιχα. οὐ 

Οὐκ ἐμὸν ἔργον τοῦτο" πόρος δέ μοι ἄλλα μέμηλεν" 
ν, "» Ω ΄᾿ 

ὕπνος ἔμοιγε μέμηλε χαὶ ἡμετέρης γάλα μιυ»τρός, 

Σπαργανά τ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχειν, καὶ θερμὰ λοετρά. 

Μή τις τοῦτο πύθοιτο, πόθεν τόδε νεῖχος ἐτύχθη" 

Καί κεν δὴ μέγα θαῦμα μετ᾽ ἀθανάτοισι γένοιτο, 

Παῖδα νέον μπμεώς ᾿ὰ πριν περῆσαι 



ἘΙΣ ΑΒ Ν. 

Ἐὶ δ᾽ ἐθέλεις, πατρὸς κεφαλὴν) μέγαν ὅρκον, ὀμοῦμαι, 
ἀπο τ εἰ. 7 Υ Ἂς 

ἹΜὴ μὲν ἐγὼ μήτ αὐτὸς ὑπίσχομαι αἴτιος εἶναι, 

Μήτε τιν᾽ ἄλλον ὄπωπα βοῶν χλοπὸν ὑμδτεοράων, 

Αἵτινες αἱ βόες εἰσί" τὸ δὲ χλέος οἷον ἄχκοϑω. 

" » ν᾿ ᾿ ἰγ᾽π ἐξ ΄ ᾿ ΄ 

ὡς ἄο᾽ ἔφη, καὶ πυκνῶν ἀπὸ βλεφάρων ἁμαρύσσων, 

ὀφρύσι ῥιπτάζεσκεν, ὁρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα, 

δΙάχρ᾽ ἀποσνρίζων, ἅλιον τὸν μῦθον ἀκούων. 

Τὸν δ᾽ ἁπαλὸν γελάσας προσέφη ἑκάεργος ἀπόλλων" 
ἵ φ 3, 

ὦ πέπον, ἡπεροπευτὰ, δολοφραδές, ἦ σε μάλ᾽ οἴω 
ὅτπὴὸν, ἢ ϑ ᾿ Ἴ 4] νὰ φ) ἢ ἶ 

Πολλάκις ἀντιτοροῦντα δόμους εὐναιέτάοντας, 

ἔ ΑἹ .“ -" 4... Ψ»-ΝΦΣ.. - Γ 

ννυγον οὐγ ἕνα μῆωνον ἐπ οὔδεϊ ῶὥτα χαϑισσοαι 
ὃ " φ ᾽ 

Σχευάζοντα κατ᾽ οἶκον ἄτερ ψύφου, οἷ᾽ ἀγορεύεις. 

Πολλοὺς δ᾽ ἀγραύλους ἀκαχήσεις μηλοβοτῆρας 

Οὔρεος ἐν βήσσης, ὁπότ᾽ ἂν κρειῶν ἐρχτίζων 

ἀντήσῃς ἀγέλῃσι βοῶν καὶ πώεσι μήλων, 
Ψψ Ὁ ᾿" ΄ , ιν. “ ΝΑ 

ἀλλ αὙΞ ἢ πυυᾶτον τὸ χαὶ υστατον υπνον ιαυσὴῆς 
᾽ Ὗ ν᾽} 

Η - 
᾿ , ῃ , ε 

ἐδκ λίκνου χατάύαινε, μελαίνης νυχτὸς ἑταῖρε, 

Τοῦτο γὰρ οὖν καὶ ἔπειτα μετ᾽ ἀθανάτοις γέρας 

ἀρχὸς φηλητέων κεχλήσεα! ἤυσατα πάντα. 

ἕξεις, 

χ01:. 

» 

»70 

,8ο 

αϑὉ 

2009 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ παῖδα λαζὼν φέρε Φοϊῖόος ἀπόλλων. 

᾿ 7 
᾽ 

Σὺν ὃ ἄρα φρασσάμενος, τότε δὴ κρατὺς ἀργειφόντης; 

Ὕ Ν ζὶ εξ: ᾽» ᾽ὔ "» ΄ 

Οἰιωνὸν προξήχεν, αειρομιένος μετα γϑἕρσιν, 

Ὑλήμονα γαστρὸς ἔριθον, ἀτάσθαλον ἀγγελιώτην. 

ἸἘσσυμένως δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐπέπταρε" τοῖο δ᾽ ἀπόλλων 
» Ἧ: - {τ - 

᾿χλυεν, ἐχ χειρῶν δὲ χαμαὶ βάλε χύδιμον ᾿ρμῆν. 

ἕζετο δὲ προπάροιθε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο, 

δῶ τοιέ ΐ “ποὺς υὖἦθον ἔειπεν" 
Ἑρμῆν κερτομέων, καὶ μὲν πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

ἣν - ." ’ὔ ΓᾺΡ 

Θάρσει, σπαργανιῶτα, Διὸς χαὶ Μαιάδος υἱὲ" Ὶ 
» -- Ἅ ,ὕ 

Ἑϑρήσω χαὶ ἔπειτα βοῶν ἰφῆλα κάρηνα 
“» ᾿ » 4.3 Ακῇ τὸὴῦ ῃ ͵ 

Τούτοις οἰωνοῖσι σὺ δ᾽ αὐθ᾽ ὁδὸν ἐγεμηντύσεις, 

" 
209 



ΕΥῚ ΕΙΣ ΕἘΡΜΗ͂Ν. 

ὥς φάθ" ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἀνόρουσε θοῶς Κυλλήνιος Ἑρμῆς, 

Σπουδῇ ἰών' ἄμφω δὲ παρ’ οὔατα χερσὶν ἐώθει 30" 

Σπάργανον, ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἑλιγμένον, εἶπε δέ μῦθον' 

Πῆ με φέρεις, ἱξκάεργε, θεῶν ζαμιενέστατε πάντων ; 

ἦι με βοῶν ἕνεχ᾽ ὧδε χολούμενος ὀρσολοπϑύεις; 

ὦ πόποι, εἴθ᾽ ἀπόλοιτο βοῶν. γένος " οὐ γὰρ ἔγωγε 

Τμετέρας ἔχλεψα βόας, οὐδ᾽ ἄλλον ὄπωπα, 310. 

Αἵτινές εἶσι βόες" τὸ δὲ δὴ χλέος οἷον ἀκούω. 

Δὸς δὲ δίκην καὶ δέξο παρὰ Ζηνὶ Κρονίωνι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕχαστα διαῤῥήδην ἐρέεινεν 

Ἑρμῆς τ᾽ οἰοσπόλος καὶ Λητοῦς ἀγλαὸς υἱός, 

ἀμφὶς θυμὸν ἔχοντες" ὁ μὲν, νημερτέα φωνῶν, 31:5 

Δ» ν ᾿ ͵“ - 

Οὐκ ἀδίκως ἐπὶ βουσὶν ἐλάζυτο κύδιμον Τξομῆν" 

Ν 
ε ’ Δ 

Αὐτὰρ ὁ τέγνησίν τε χαὶ αἱμυλίοισι λύγοισιν 
ἧς ΠΕ. " ΜΡ 

ἤθελεν ἐξχπατᾷν Ἰκυλλήνιος Δργυρύτοζον- 

2 ν Τὺ ἣ 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πολύμητις ἐὼν, πολυμήχανον εὑρεὲν, 
:Σ δ ΄ 

Τσσυμένως δὴ ἔπειτα διὰ φαμάϑοιο βάδιζεν 2320 

πρόσθεν, ἀτὰρ χατόπισθε Διὸς χαὶ Λητοῦς υἱός. 

Αἶψα δ᾽ ἵκοντο κάρηνα θυώδεος Οὐλύμποιο, 

Ἐς πατέρα Κοονίωνα, Διὸς περικαλλέα τέχνα" 

Κεῖθι γὰρ ἀμφοτέροισι δίκης κατέχειτο τάλαντα. 

Ν ᾽ , 2 δι “ 

Ἑὐμυλίη δ᾽ ἔχ᾽ ὄλυγπον ἀγάννιφον, ἀθάνατοι δὲ 329 

γᾷ " ἡ . , ) 

Αφθιτοι ἠγερέθοντο ποτὶ πτύχας Οὐλύμποιο. 

στ αι νυ ὗτὰ πα κἀλ ἃ ἡ ποῦ ὶ ἔστησαν ὃ ἱρμῆς τε καὶ ἀργυρότοξος ἀπόλλων 
; Γ ἷ Ἰοπονδς , 

ΤΙρόσθεν Διὸς γούνων" ὁ ὃ᾽ ἀνείοετο φαίδιμον υἱὸν 

ΜΈΡΑ Ἢ ς " : ᾿ " 
Ζεὺς ὑψιρρεμέτης,, χαί μιν πρὸς μῦθον εειπὲν" 

“Ὃ “ΑΝ ἐὰν ἡ 
Φοῖζε, πόθεν ταύτην μενοεικέα ληϊδ᾽ ἐλαύνεις, 
“ 7 - Ἁ 

Παῖδα νέον γεγχῶτα, φυὴν χέρυχος ἔχοντα; “ἡ 
᾿ ᾿Ν- , ΜΕ “- ψ ν Υ 
Σπουδαῖον τόδε χρῆμα θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ὅλὴ 

« ᾿ τ , - ἃ. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑχάεργος ἀπόλ 



ΕἘΙΣ ΕΡΜΉΝ. ΡΥ 

ὦ πάτερ, ἢ τάχα μῦϑον ἀκούσεαι οὐκ ἀλαπαδνὸν, 

Κερτομέων, ὡς οἷος ἐγὼ φιλολήϊός εἰμι. 525 

Παῖδαά τιν᾽ εὗρον τόνδε διαπρύσιον χεραϊστὴν 

Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι; πολὺν διὰ χῶρον ἀνύσσας, 

Κέρτομον, οἷον ἔγωγε θεῶν οὖκ ἄλλον ὅπωπα, 

Οὐδ᾽ ἀνδρῶν͵, ὁπόσοι λησίμιξοοτοί εἰσ᾽ ἐπὶ γαίῃ. 

Κλέψας δ᾽ ἐκ λειμῶνος ἐμὰς βοῦς, ᾧχετ'᾽ ἐλαύνων 3ή0 

Ἑσπέριος παρὰ θῖνα πολυρλνίσθοια θαλάσοης, 

Εὐθὺ πύλονδ᾽ ἑλάων᾽ τὰ δ᾽ ἀρ’ ἴχνια τοῖα πέλωοα, 

οἷά τ᾽ ἀγάσσασθαι; χαὶ ἀγαυοῦ δαίμονος ἔργα. 

Τῆσιν μὲν γὰρ βουσὶν ἐς ἀσφοδελὸν λειμῶνα 

ἀντία βήματ᾽ ἔχουσα κόνις ἀνέφάινε υνέλαινα" 240 

Αὐτὸς δ᾽ οὗτος ὅδ᾽ ἐκτὸς», ἀμήχανος, οὔτ᾽ ἄρα ποσοὶν) 

Οὔτ᾽ ἄρα χεροὶν ἔραινε. διὰ ψαμαθώδεα χῶρον. 

ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ μῆτιν ἔχων διέτοιόε κέ) ευθᾳκ 

τοῖα πέλωρ᾽, ὡσείτις ἀραιῆσι δρυσὶ βαίνοι. 

ὔφρα μὲν οὖν ἐδίωχς διὰ ψαμαθώδεα γῶρον, 2350 

ῥεῖα μάλ᾽ ἴχνια πάντα διέπρεπεν ἕν χονίασιν. 

’ ’ {ν , 

μάθοιο μέγαν στίοον ἐζεπέρησέν, 

ι Μὰ. “ “ “2΄1ὲ ν ν 

ἄφραστος γένετ᾽ ὦκα βοῶν στίζος, ἠδὲ καὶ αὐτοῦ, 

Χῶρον ἀνὰ χρατερόν᾽ τὸν ὁ ἐφράσατο βροτὸς ἀνὴρ γ 

ἧς. Πύλον εὐθὺς ἐλῶντα βοῶν γένος εὖρυμετ τώπων. 2359 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τὰς μὲν ἐν ἡσυχίη χατέερξεν ᾿ 

Καὶ διὰ πυρπαλάϊκησεν ὁδοῦ, τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δ᾽ ἔνθα, 

ἦν λίκνῳ χατέχειτο ἈΠ νυχτὶ ἐοιχὼς, 

ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι χατὰ ζόφον᾽ οὐδέ χεν αὐτὸν 

Αἰετὸς ὀξὺ λάων ἐσκέψατο" πολλὰ δὲ χερσὶν 300 

αὐγὰς ὠμόργαζε; δολοφροσύνην ἀλεγύνων" 

᾿ ᾽ ΄ τὰ ᾿ 
» 

Αὐτὸς δ᾽ αὐτίχα υῦϑον ἀπηλεγέως ἀγόρευεν" 4 ,» : 
ΜΔ" 

ΓᾺΣ 
" “. 

Οὐκ ἴδον, οὐ πυθύμην,, οὐκ ἄλλου μῆλον ἄχυσα. κ Υ 
“ον 



θά ΕΙΣ ΒΡΜΗΝ. 

Οὐδέ κε ψμηνύσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἂν μεήνυτρον ἀροίμην. 
ἔϊτοι ἄρ’ ὃς εἰπὼν κατ’ ἄρ᾽ ἕζετο Φοῖδος ἀπόλλων, 3065 
ἂν ΤΡΩ͂Ν 4 Ν Ἑρμῆς δ᾽ αὖθ ἑτέρωθεν ἀμειβόμενος ἔπος ηὔδα, 

Δείξατο δ᾽ ἐς Κρονίω"α, θεῶν σημάντορα πάντων. 

Ζεῦ πάτερ, ἧτοι ἐγώ τοι ἀληθείην χαταλέξω" 
Νημερτής τε γάρ εἰμι, καὶ οὐχ οἷδα ψεύδεσθαι. 
ἦλθεν ἐς ἡμέτερον διζήμενος εἰλίποδας βοῦς 370 
Σήμερον, ἠελίοιο γέον ἐπιτελλομένοιο ἕ ᾽) μ 7 

᾿ - ͵, ΒΩ ΄ “ἀὖι , Οὐδὲ θεῶν μακάρων ἄγε μάρτυρας, οὐδὲ κατόπτας" 
Μηνύειν δ᾽ ἐχέλευεν ἀναγκαίης ὕπο πολλῆς" 

πολλὰ δὲ μ᾽ ἠπείλησε βαλεῖν ἐς Τάρταρον εὐρὺν, 

Οὔνεχ᾽ ὁ μὲν τέρεν ἄνθος ἔχει φιλοκυδέος ἥδης, 370 

Δὐτὰρ ἐγὼ χθιζὸς γενόμην (τὰ δέ τ᾽ οἷδε χαὶ αὐτὸς) 

Οὔτι βοῶν ἐλατῆρι, χραταιῷ φωτὶ, ἐοιχώς. 
Πείθεο (καὶ γὰρ ἐμοῖο πατὴρ φίλος εὔχεαι εἶναι) 

Ἴ δ᾿ " "» Ὁ ὡς οὐχ οἴκαδ᾽ ἔλασσα βόας, ὡς ὄχξιος εἴην ᾿ 

Οὐδ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔφην" τὸ δέ τ᾽ ἀτοεκέως ἀγορεύω" 355 ᾿ ͵ ιν 

Ἐϊέλιον δὲ μάλ᾽ αἰδέομαι χαὶ δαίμονας ἄλλους, 
,». ( ν -“ ᾿ - ΜΙ αὶ δὰ Ν ἥν ἃ Καὶ σὲ φιλῶ, καὶ τοῦτον ὀπίζομαι- οἶσθα καὶ αὐτὸς, 
ὧς ΓΝ μώ ΤᾺ ἣ ἀν ὦ δ' Τὰ; ΝᾺ Τὴ ΠΩ ον ς οὐκ αἴτιός εἰμι" μέγαν δ᾽ ἐπιδ αίομαι ὅρκον, 

οὐ μὰ τάδ᾽ ἀθανάτων εὐκόσμητα προθύραιχ. 

Καί ποὺ ἐγὼ τούτῳ τίσω" ποτὲ νηλέα φώρην 385 
Καὶ κρατερῷ περ ἐύντι" σὺ δ᾽ ὁπλοτέροισιν ἄρηγϑ. 

γειφόντης" ὡς φάτ' ἐπιλλίζων Κυλλήνιος ὁ ΟἹ 

Καὶ τὸ σπ ἄργανον εἶχεν ἐπ᾽ ὠλένῃ, οὐδ᾽ ἀπέβαλλεν, 
Ζεὺ; δὲ μέγ᾽ ἐξεγέλασεν, ἰδὼν χαχομηδέα παῖδα. 
Εὖ χαὶ ἐπισταμένως ἀρνεύμενον ἀνιοὶ (ύεσσιν. 3090. 

ἀμφοτέρους δ᾽ ἐκέλευσεν ὁμόφρονα θυμὸν ἔχοντας ᾿ ΤΣ ᾿Ὰ 
» ΄ Ψ - 
Ζητεύειν, Ἑρμῆν δὲ διάκτορον ἡγεμονεύειν, 

. ΄ ᾿ - ᾿ ΜΝ Καὶ δεῖζαι τὸν χῶρον ἐπ᾽ ἀξλαξίνσι νόοιο 



ΕΙΣ ΕΡΜΗΝ. “Οὐ 

ὅππῃ δ᾽ αὖτ᾽ ἀπέκρυψε Θυῶν ἴφθιμα κάρηνα. 

Νεῦσεν δὲ Κρονίδης, ἐπεπείθετο δ᾽ ἀγλαὸς Ἑρμῆς. 395 

Ῥηϊδίως γὰρ ἔπειθε Διὸς νόος αἰγιόχοιο. 

Τὼ δ᾽ ἄμφω σπεύδοντα, τὸς περικαλλέα τέχνα, 

Ἐς Πύλον ἡμαθόεντα ἐπ᾽ ἀλφειοῦ πόρον ἴξον, 

ἀγροὺς δ᾽ ἐξίκοντο καὶ αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 
“ 

ὥππου οἱ τὰ χρήματ᾽ ἀτάλλετο νυχτὸς ἐν ὥρῃ. ἄοσο 
, Δ “ ἧς ἢ Ω ν Ζ.. " 

ἔνθ᾽ Ἑρμῆς μὲν ἔπειτα κιὼν παρὰ λάϊνον ἄντρον, 
, -“ ᾿ 

Ἐς φάος ἐξήλαυνε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα" 
“ 4, 

Λητοΐδης δ᾽ ἀπάτερθεν ἰδὼν ἐνόησε (οβίας 
δ ἢ «ὦ ὦ .ν 5 πὰ 

Πέτρῃ ἐπ᾽ ἡλιδάτῳ, τάχα δ᾽ εἴρετο κύδιμον ἱξρμῆν" 

Πῶς ἐδύνω, δολομῆνα, δύο 66: δειροτομῆσαι. ἀοῦ 
ὧδε γεογνὸς ἐὼν χαὶ γήπιος ; αὐτὸς ἔγωγε 

Θαμθαίνω χκατόπισϑε τὸ σὸν χράτος" οὐδέ τί σε χρὴ 

Μακρὸν ἀέξεσθαι, Κυλλήνιε, Μαιάδος υἱέ. 
βῆς ΓΝ ἧς ΑΙ ΝΣ ν ερίσ ᾿ Σ ΜΝ 

ς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ 
Ἃ: ΑΙ ΌΝ Ὁ κα ν 

νων" ταὶ ὃ ὑπὸ ποσσὶ χατὰ χθονὸς αἶψχ ῥῴλε; ἄτο 
Ν , Ν " ᾿ , Αὐτόθεν, ἀμβολάδην ἐστοαμμέναι ἀλλήλῃσιν, 

Ῥεῖά τε χαὶ πάσῃσιν ἐπ᾽ ἀγραύλοισι (ύεσσιν, "9 

Ἰρμέω βουλῇσι κλεψίφρονος" αὐτὰρ ἀπόλλων 

Θαύμασεν ἀθρήσας. τότε δὴ ρπεὺς ̓ Αργειςόντης 

Χῶρον ὑπούλήδην ἐσκέψατο, πύκν᾽ ἀμιαρύσσων, 15 

Ἐγκαρύψαι μεμαώς. Λητοὺς δ᾽ ἐρικυδέος υἱὸν, 

Ῥεῖα μάλ᾽ ἐπρήϊνεν ἑχηθόλον, ὡς ἤθελ᾿ αὐτὸς, 

Καὶ κρατερόν περ ἐόντχ᾽ λασὼνδ᾽ ἐπ᾽ ἀοιστερὰ αι ες τον 

Πλήχτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέοος" ἡ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς 

Σμερδαλέον κονάῤφησε" γέλασσε δὲ Φοῖξος ἀπύλλων ἤ2ο 

Γηθήσας, ἐρατὴ δὲ διὰ φρένας ἤλυθ᾽ ἰωὴ 
,ὔ - Θεσπεσίης ἐπῆε χαί μιν γλυκὺς ἵμεοος ἢ ὁξι, 

Θυμῷ ἀχουάζοντα᾽ λύρη ὃ δ᾽ ἐρατὴν χιθχοίζων [ [15 



αθ6 ΕΙΣΕΡΜΗΝ. 

ττῇ ῥ᾽ ὅγε θαρσήσας ἐπ᾽ ἀριστερὰ Μαιάδος υἱὸς 

Φοίξου ἀπόλλωνος" τάχα δὲ λιγέως κιθαρίζων 445 

Γηρύετ᾽ ἀμβολάδην (ἐρατὴ δὲ οἱ ἕσπετο φωνή) 

Κραίνων ἀθανάτους τέ θεοὺς καὶ γαῖαν ἐρεμνήν. 

ὡς τὰ πρῶτα γένοντο, χαὶ ὡς λάχς μοῖραν ἕχαστος. ᾿ 

Μνημοσύνην μὲν πρῶτα θεῶν ἐγέραιρεν ἀοιδῇ, 

Μητέρα Μουσάων, ἡ γὰρ λάχε Μαιάδος υἱόν. 4320 

τοὺς δὲ κατὰ πρέσίιν τε; χαὶ ὡς γεγάασιν ἕκχστος, 

ἀθανάτους ἐγέραιρε θεοὺς Διὸς ἀγλαὸς υἱός, 

Πάντ᾽ ἐνέπων κατὰ κόσμον, ἐπωλένιον χιθαρίζων. 

Τὸν δ᾽ ἔρος ἐν στήθεσσιν ἀμνήχανος αἴνυτο θυμὸν, 

Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 435 

Βουφόνε, μιηχανιῶτα, πονεύμενς, δαιτὸς ἑταῖρε, 

Πεντήχοντα βοῶν ἀντάξια ταῦτα μέμηλας. 

ἡϊσυχίως ἀαὶ ἔπειτα διακρινέεοθαι ὀΐω" 

Νῦν δ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, πολύτροπε Μαιάδος υἱέ, 
ἁσιν 

.-᾿ ᾿ “- ΄ “ “ 

Ἡ σοὶ γ' ἐκ γενετῆς ταν᾽ ἅμα ἕτπετο θχυμχαςὰ ἔργα; “ξν «ἴῶν ΩΣ Φ 

᾿ , αἶ - 

Ιϊξ τις ἀθανάτων, ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων 

Ἵ ᾿ "ἣΝ Ἐ ἐν ἃ ἃ ᾽ , 

δῶρον ἀγχυὴὺν ἔδωκε, καὶ ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν. 
; ᾿ ν ,ΝἯδδ . ᾿ , 

Θαυμασνὴν γα τῆνος νεήφατον πᾶν αὐλη 0). 

ὃ 5 , ΟΣ δ ͵ " ,, » Δ᾽ »" 

ἦν οὐ πώποτέ φηιλι ὁχημεναι) οὐτὸ τίν ἀνόξων, 

" 3. ἃ , Δ Δ ᾿ 

Οὔτε τιν᾽ ἀῆανάτων, οἱ ὀλύν-::α δώματ' ἔχουσιν, Ε. Ὁ Ὅτι 
, “ῃ »" ΕΝ ᾿᾽ ᾽ .«,’ 

Νόσφι σέ)εν, φηλῆτα, Διὸς χαὶ Μαιάδος υἱέ. 

δ ,’ ,ὔ΄ “- ᾿ - 

τί; τέχνη; τίς μοῦσα ἀμιηχανέων μελεδώνων ; 

{τίς τ { “ἢ ᾽ ἐξ ν “ ’, ΑΨΡ ων 

ς τρίθος; ἀτρεκέως γὰο ἅμα τρία πάντα παρέστιν, 

Εὐφροσύνην, χαὶ ἔρωτα, καὶ ὥδυμον ὕπνον ἑλέσθαι. 
δ Πς ἢ ᾿ Ν ᾿ 

Καὶ γὰρ ἐγὼ Μούσῃσιν ὀλυμπιάδεσσιν ὁπηῦδός, 

παν ΕΣ " ι 5 Τῆσι χοροί τε μέλουσι χαὶ γλαὸς οἶμιος ἀγιδῆς 

: ΓΎ ) “ , ᾿ , 5 

ἀλλ᾽ οὕπω τί μο: ὧδε υετὰ φρεσὶν ἄλλα μέληφαν; 
᾿ 



ΕΙΣ ἙΡΜῊΉΝ. 

Οἵα νέων θαλίης ἐνδέξια ἔργα πέλονται. 
᾿ 

" Θαυμάζω, Διὸς υἱέ, ὡς ἐρατὸν κιθαρίζεις. 
ιν ΕΥΦΟΝ Αι ΠΕΡ τ: Νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν, ὀλίγος περ ἐὼν, κλυτὰ μήδεα οἶδας, 

ἴζε, πέπον, καὶ μῦθον ἐπαίνει πρεσθυτέοο:σιν" 

Νῦν γάρ τοι κλέος ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 

Σοί τ᾽ αὐτῷ καὶ μητρί" τὸ δ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύω" 
Ναὶ μὰ τόδε χρανέϊνον ἀκόντιον, ἧ μὲν ἐγώ σ8 

Κυδρὸν ἐν ἀθανάτοισι χαὶ ὄλξιον ἡγεμονεύσω, 
Δώσω τ᾽ ἀγλαὰ δῶρα, χαὶ ἐς τέλος οὐχ ἀπατήσω. 

Τὸν δ' Ἑρμῆς υὔθοισιν ἀμείζετο χερδαλέοισιν' 
Εἰρωτᾷς μ᾽, Ἐκάεργε περιφραδές" αὐτὰρ ἐγὼ σοὶ 
Τέχνης ἡμετέρης ἐπιδήμεναι οὔτι πυμϑς 
Σήμερον εἰδήσεις" ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι 
Βουλῇ καὶ μύθοισι" σὺ δὲ φρεσὶ πάντ᾽ εὖ οἶδας 
Πρῶτος γάρ, Διὸς υἱέ, μετ᾽ ἀθανάτοισι θαάςοσει ξ 
Ἡὺς τε χρατερος τε" φιλεῖ δέ σε μητίετα Ζεὺς 
Ἐκ πάσης ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα 
Κα τιμάς" σὲ δέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀυς ἢ 

ὥ.. Μαντείας θ᾽, Ἐχάεργε, Διὸς πάρα, θέσφατα πάντα. 

τοι θυμὸς μτῷ οἰὐαρδῆν 
Μέλπεο χαὶ αϑάμς, χαὶ ἀγλαῖΐχς ἀλέγυνε, 
Δέγγιενος ἐξ ἐμέθεν: σὺ ὃ: μοι, φίλε, κῦδος ὄπα. 
Εὐμόλπει, μετὰ χερσὶν ἔχων λιγύφωνον ἑ ἑταίρην, 
Καλὰ καὶ εὖ χατὰ χύσμον ἐπισταιλέγην ἀγορεύειν" 
Ἑὔχηλος μὲν ἔπειτα φέρειν ἐς δαῖτα θ.). εἰαν., 

, 
- ὶ ἐς φιλοχυδέα χῶμον, 

Εὐφροσύνην γυχτός τε χαὶ ἥματος. ὅστις ἄγ᾽ αἱ 4 ὑτὴν 

Τέχνη χαὶ σοφίη δεδαγμένος ἐΐ 

Καὶ χορὸν ἱμερύεντα, χὰ 

46ο 

465 

470 

ζῃ οι 



τῦ8 ἘΞ Σ ἘΡΡΗ Ν, 

Φθεγγομένη, παντοῖα νύῳ χαρίεντα διδάσχει. 

Ῥοῖχ συνηθείησιν ἀθυρομένη μαλακῇσιν, 485 

Ἐργασίην φεύγουσα δυήπαθον" ὃς δέ χεν αὐτὴν 

Νῆϊς ἐὼν τὸ πρῶτον ἐπιζαφελῶς ἐρεείνῃ, 

Μάψ αὕτως χήν ἔπειτα μετήορά τε θρυλλίζοι, 

Σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅ, ττι μενοινᾷς. 

Καί τοι ἐγὼ δώσω ταύτην, Διὸς ἀγλαὲ χοῦρε. ἦθο 

ἡμεῖς δ᾽ αὖτ᾽ ὄρεος; τε καὶ ἱπποθύτου πεδίοιο 

Βουσὶ νομοὺς, Ἑκάργε, νομεύσομεν ἀγραύλοισιν. 

ἴνθεν ἅλις τέξουσι (όες, ταύροισι μιγεῖσαι, 

Μίγδην θηλείας τε καὶ ἄρσενας" οὐδέ τί σε χοὴ, 

Ἱξερδαλέον περ ἐόντα, περιζαμενῶς χεχολῶοναι. 45 

ὡς εἰπὼν ὦρεξ' ὁ δ᾽ ἐδέξατο Φοῖδος ᾿Λπόλ) ὧν, 

Ἑρμῆ δ᾽ ἐγγυάλιξεν ἔγειν μάστιγα φαεινήν, 

Βουχολίας τ᾽ ἐπέτελλεν" ἔδεκτο δὲ Μαιάδος υἱὸς 

Γηθήσας" κίθαριν δὲ λαξὼν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς 

Λητοῦς ἀγλαὸς υἱὸς, ἄναξ ὁκάεργος ᾿Απόλλων, ὅρο 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος" ἡ δ΄ ὑπὸ χαλὸν 

ἱμερόεν χκονάξησε" θεὸς δ᾽ ὑπὸ μέλος ἄξισεν, 

ἔνθα ὅόας μὲν ἔπειτα ποτὶ ζάθεον λειμῶνα, 

ΤΕ τραπότην᾽ αὐτοὶ δὲ, Διὸς π ριχαλλέκ τέχνα, 

ἄψοροι πρὸς ὄλυμπον ἀ) γόνος ἐῤῥώσαντο. δοῦ 

Τερπόμενοι φόρμιγγι" χάρη δ᾽ ἄρα μητίετα Ζεὺς, 

ἄμφω δ᾽ ἐς φιλότητα συγήγαγε᾽ καὶ ὁ μὲν “Ερμῆς 

Δυητοΐδην ἐφίλησε διχμπερὲς, ὡς ἔτι καὶ νῦν, 

Σήμιατ᾽ ἐπεὶ κίθαριν μὲν «ἐχηθόχῳ ἐγγυάλιξεν 

ἱμερτὴν δεδχὼς, ὁ δ᾽ ἐπωλένιον κιθάριζεν. τὰκ 
δφυλς,. 

Αὐτὸς δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρης σοφίης ἐκμιάσσατο ΤΥ Ν ει 
ν , Χ ) “" )ὼ σρϑι- ἢν » ΄ Συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλύθ' ἀκονσ τήν. 

χ , , » δὰ ἀκ“; Ὁ ἋᾺ Ψ ὥΣ " 

Κχι τότε λητοῖθης Ῥομῆν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 



ΕῚΣ ἘΡΜΗ Ν: χῦρ 

Δείδια Ἡιαιάδος υἱὲ, διάχτορε, ποικιλομῆτα, 
Μή μοι ἅμα χλέψης χίθαριν χαὶ χαμπύλα τόξ, διδ 
Τιμὴν γὰρ πὰρ Ζηνὸς ἔχεις, ἐπαμοίθια ἔργα 
Θήσειν ἀνθρώποισι χατὰ ϑόνα πουλυδότειραν. 
ἀλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε θεῶν μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 
΄Ὶ κεφαλῇ. νεύσας, ἢ ἐπὶ Στυγὸς ὄξριμον ὕδωρ, 
Πάντ᾽ ἂν ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένα χαὶ φίλα ἐ ἔρδοις. δλο 

« Καὶ τότε Μαιάδος υἱὸς ὑποσχόμ ἰενὸς κατένευσεν, 
Μή ποτ᾽ ἀποχλέψειν, ἄσα Ἐχηδόλος ἐχτεάτιοσται, 
Μηδέ ποτ᾽ ἐμπελάσειν πυχινῷ δόμῳ: αὐτὰρ ᾿Απώλλων 
Λητοΐδης χατένευσεν ἐπ᾽ ἀρθμῷ χαὶ φιλότητ 
Μή τινα φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισιν ΜΕ δ. 
Μήτε θεὸν, μήτ᾽ ἄνδρα, Διὸς γόνον" ἐν δὲ τέλειον 
Σύμολον ἀηανάτων π ποιήσομαι, 2᾽ ἅμα πάντων 
Πιστὸν ἐμῷ θυμῷ καὶ τίμιον" αὐτὰρ ἔπειτα 
ὄλθου χαὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ῥάξδον, 
Χρυσείην, τριπέτηλον, ἀχήριον, ἅ σε φυλάξει 530 
Πάντας ἐ ἐπιχραίνουσα θς ξοὺς, ἐπέων τε χαὶ ἐπῶν 
Τῶν ἀγαθῶν, ὅσα φημὶ ὶ δαήμεναι ἐχ Διὸς ὁμφ 
Μαντείην δὲ, φέριστε, Διοτρεφὲς, ἣν ἐρεείνεις, 
Οὔτε σὲ θεσφατόν ἐστι δαήμεναι, οὔτε τίν ̓ ἄλλον 
Αθανάτων" τὸ γὰρ οἷδε Διὸς νόος" αὐτὰρ ἔγωγε 535 
Πιστωθεὶς κατένευσα, χαὶ ὥμοσα καρτερὸν ὄρχον, 
Μὴ τινὰ νόσφιν ἐμοῖο θεῶν αἰειγενετάων 
ἄλλον γ᾽ εἴσεσθαι Ζηνὸς πυχινόφρονα βουλήν' 
Καὶ σὺ, κασίγνητε, χρυσόῤῥαπι, μιή με κέλευε 
Θέσφατα πιφαύσχειν, ὅσα μήδεται εὐρύοπα 7 Ζεύς, δήσ: ἀνθρώπων δ᾽ ἄλλον δηλήσομαι, ἄλλον ὁ ὀγήσω, Ἂν 4, 
Πολλὰ περιτροπέων ἀμεγάρτων φῦλ᾽ ἀνβρώ ὕπων. [ νζ( 4 ν Καί χεν ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται, ὅστις ὧν ἔλθῃ 5 δ᾿ ἡ- 

αν, ς δ 



70 ΕἸΣ ἜΜ ἢ Ν᾽ 

Φωνῇ χαὶ πτερύγεσσι τεληέντων οἰωνῶν" 

Οὗτος ἐμῆς ", τῆς ἀπονήσεται, οὐδ᾽ ἀπατήσω. δή 

ὃς δέ χε μαψιλόγοισι πιθήσας οἰωνοῖσιν Η 

Μαντείην ἐθέλῃσι παρὲχ᾽ νόον ἐξερεείνειν 

ἡμετέρην, νοέειν δὲ θεῶν πλέον αἰὲν ἐόντων, 

Φήμ᾽, ἁλίην ὁδὸν εἶσιν, ἐγὼ δέ χε δῶρα δεχοίμην. χὰ 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, Μαίης ἐριχυδέος υἱέ. δο ᾿ 

[Καὶ Διὸς αἰγιόχοιο, θεῶν ἐριούνιε δαῖμον] 

Θριαὶ γὰρ τινές εἰσι; χασίγνηται γεγανῖαι, 

Παρθένοι, ὠκέῃσιν ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσιν, 

Ὑρεῖς" κατὰ δὲ χρατὸς πεπαλαγμόναι ἄμφιτα λενχά 

Οἰκία ναιετάουσιν ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο 555 

Μαντείης ἀπάνευθε διδάσχχλοι, ἣν ἐπὶ (ουσὶν 

Παῖς ἔτ᾽ ἐὼν μελέτησα' πατὴρ δ᾽ ἐμὸς οὐκ ἀλέγυνεν 

ἐντεῦθεν δὴ ἔπειτα ποτώμεναι ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἄλλη, 

Κυηρία Θύσκονται, καί τε χραίνουσιν ἕχχστα. 

Αἱ δ᾽ ὅτε μὲν θυίωσιν ἐδηδυῖχι μέλε χλωρὸν, ὕθδο 

Προφρονέως ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν. 

ἣιν δ᾽ ἀπονοσφισθῶσι θεῶν ἡδεῖαν ἐδωδὴν, 

Τυιρῶνται δὴ ἔπειτα παρὲξ ὁδὸν ἡγεμιονεύειν, 

Τάς τοι ἔπειτα δί: ὠμι" σὺ δ᾽ ἀτραχέως ἐρεείνων, 

Σ ρένα τέρπε" καὶ εἰ ὁροτὸν ἄνδρα δαήῃς, δ65 

Πολλάκι οῆἧς ὀμφῆς ἐπαχούσεται, αἴ χε τύχησιν. 

Ταῦτ᾽ ἔχε, Μαιάδος υἱὲ, χαὶ ἀγραύλους ἕλικας (οὖς, 
- Ἢ 

ἵππους τ᾽ ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους ταλαεργοὺς 

Καὶ χαροποῖσι λέουσι χαὶ ἀργιόδουσι σύεσσιν, 
». ᾿ ᾿ Ἂν -“ " 

Και χυσ: χαὶ μύλοισιν, ὅςτα τρέφει εὐρεῖα χθὼν, πς “- 
“ Δ ᾿ 3 .)0 Πᾶσι δ᾽ ἐπὶ προθάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον Ἑρμῆν 

Οἷον δ᾽ εἰς Αἴδην τετελεσμένον ἄγγελον εἶναι, 



Β. ΕΙΣ ΛΦΡΟΔΙΤῊΝ 

Οὕτω Μαιάδος υἱὸν ἄναξ ἐφίλησεν ἀπόλλων 

Παντοίῃ φιλότητι" χάριν δ᾽ ἐπέθηχε Κρονίων. " “ 

πᾶσι δ᾽ ὅγε θνητοῖσι χαὶ ἀθανάτοισιν ὁμιλεῖ: 

Παῦρα μὲν οὖν ὀνίνησι, τό δ᾽ ἄκριτον ἠπεροπεύει 

Νύχτα δὶ ὀρφναίην φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ. 

Αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ σεῖο χαὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

Φοοονεδφοοος 

΄᾿ 

ΕΙΣ ΑΥ̓ΦΤ ΘΔ ΈΨΘ Ν; 

Μυσοί μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου ἀφροδίτης, 
Κύπριδος, ἥτε θεοῖσσιν ἐπὶ γλυχὺν ἵμερον ὥρσεν. 
Καί τ’ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
Οἰωνούς τε Διϊπετέας χαὶ θηρία πάντα, 
Ἡμὲν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει, δ᾽ ὅσα πόντος" 
Πᾶσιν ὃ ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης. 

δη5 

δὅ8ο 

Τρισσὰς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας, οὐδ᾽ ἀπατῆσαι": 
Κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς, γλαυχώπιδ᾽ ἀθήνην" 
Οὐ γάρ οἱ εὔχδεν ἔργα πολυχρύσου ἀφροδίτης, 

.ν , » » ἀλλ ἄρα οἱ πόλεμιοί τὸ ἄδον καὶ ἔργον Αρηος» 

Γσμῖναί τε, καὶ ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἀλεγύνειν. ν 7 Υ ΡΥ Υ 

Πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθονίους ἐδίδαξεν 

Ποιῆσαι σατίνας τε χαὶ ἅρματα ποικίλα χαλχῷ. 

ἡ δέ τε παρθενικὰς ἀπαλόχροας ἐν μεγάροισιν ἵ χ ἐς μ ᾿ 

ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδαξεν, ἐπὶ φρεσὶ θεῖσα ἑχάστῃ. 
Οὐδέ ποτ᾽ ἀρτέμιδα χρυσηλάκατον, κελαδεινήν. 
Δάμναται ἐν φιλότητι φιλομγειδὴς ἀφροὶ ἔτη. 

“δ » ν ΤᾺΝ “ ὲ ΠΑ ΄σ θ2ς ,» κα “ Καὶ γὰο τῇ αὐ τόζα, χαὶ οὐρέσι ψηρας ἐναίρειν, 

10 



ΕΣ Ε; ΒῸῈ Σ΄ αἰ ΦΙΡ Ὁ ΔῈ ΤῈ Ν,; 

Φύομιγγές τε χοροί τε, διαπρύσιοί τ᾽ ὀλολυγαί, 

ἄλτγεζ τὸ σχιόεντα, δικαίων τε πτόλις ὠνδ ρῶν, Δ0 

Οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ὅδεν ἔργ᾽ ἀφροδίτης, 

ἷστί 17 ἣν πρώτην τέχετο Κρόνος ἀγγυλομήτης, 

[Αὗτις δ᾽ ὁπλοτάτην, βουλῇ Διὸς αἰγιόχοιο, ] 

Πότνιαν, ἣν ἐμνῶντο Ποσειδάων χαὶ ἀπόλλων' 

ἡ δέ μάλ᾽ οὐκ ἔθελεν, ἀλλὰ στερεῶς ἀπέειπεν, Ὁ 

ὥμοσε δὲ μέγαν ὅρχον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν, 

ἈΑψαμένη κεφαλῆς πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

Παρθένος ἔσσεσθαι πάντ᾽ ἤματα, δῖα θεάων. 

Τῇ δὲ πατὴρ δῶκεν χαλὸν γέρας ἀντὶ γάμιιο, 

Καί τε μέσῳ οἴχῳ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, πῖαρ ἑλοῦσα" 20 

Πᾶσιν δ᾽ ἐν νηροῖσι θεῶν τιμάοχύς ἐστιν, 

Καὶ παρὰ πᾶσι βροτοῖσι θεῶν πρέσδειρα τέτυκται, 

Τάων οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας, οὐδ᾽ ἀπατῆσαι" 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ πέρ τι πεφυγμένον ἔστ᾽ ἀφροδίτην, 

Οὔτε θεῶν μακάρων, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων" ϑὅ 

Ἀαί τε παρέκ Ζηνὸς νόον ἤγαγε τερπιχεραύνου, 

ὥστε βύγιστός τ᾿ ἐστί, μεγίστης τ᾽ ἔμμορε τιμῆς" 

Καί χε τοῦ, εὖτ᾽ ἐθέλῃ, πυκινὰς φρένας ἐξχπαφοῦσα 

ῥηϊδίως συνέμιξε καταθνητῆσι γυναιξίν, 

ἥρης ἐκλελαθοῦσα, κασιγν ἥτης, ἀλόχου τε, ήο 

ἢ μέγα εἶδος ἀρίστη ἐν ἀϑανάτῃσι θεῆσιν. 

Κυδίστην δ᾽ ἄρα μιν τέκετο Κρόνος ἀγχυλομήτης; 

Μήτηρ τε Ῥείη" Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς 

Αἰδοίην ἄλοχον ποιήσατο χέδν᾽ εἰδυῖαν. 

τῇ δὲ καὶ αὐτῇ Ζεὺς γλυχὺν ἵμερον ἔμδαλε ὕ 

᾿Ανδρὶ καταθνητῷ μυχϑήμεναι, ὄφρα τάχιστα ΛΑ 

Μηλ᾽ αὐτὴ βροτέης εὐνῆς ἀποεργμένη εἴη; 
’ὕ ᾿ 4 4 ν - 

Καί ποτ᾽ ἐπευξαμένη εἴπη μετὰ πᾶσι θεοῖσι : "ὃ 



τ. ΕἸΣ ΑΦΡΟΔΙΤΉῊΝ, 253 

ἡδὺ γελουήσασα, φιλομμειδὴς ἀφροδίτη, 
ὥς ὧχ θεοὺς συνέμιξε καταθνητῆσι γυναιξίν, δο 
Καί τε χαταθνητοὺς υἱεῖς τέκον ἀθανάτοισιν, 

ὥς; τε θεὰς συνέμιξεν χαταθνητοῖς ἀνθρώποις. 

ἀγχίσεω δ᾽ ἄρα οἱ γλυχὺν ἵμερον ἔμ(αλε θυμῷ, 
ὡς τότ᾽ ἐν ἀχροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδάκου ἴδης 
Βουχολέεσχεν βοῦς, δέμας ἀθανάτοισιν ἑοιχώς. δῆ 
Τὸν δὴ ἔπειτα ἰδοῦσα φιλομμειδὴς ἀφροδίτη, 
Ἡοάσατ᾽, ἐχπάγλως δὲ χατὰ φρένας ἵμερος εἶλεν. 
ἧς Κύπρον δ᾽ ἐλθοῦσα, θυώδεα νηὸν ἔδυνεν, 
Ἐς Πάφον" ἔνθχ δέ οἱ τέμενος, βωμός τε θνώδης: 
ἔνθ᾽ Ἴ᾽ εἰσελθοῦσα, θύρας ἐπέθηχε φαεινάς" δο 
ἤνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ 
ἀμόρότῳ, οἵχ θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὸὲν ἐόντας. 
[ἀμδροσίῳ, ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τε υνωμμέγον ἦεν. 
Ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροΐ εἵματα χαλὰ, 
Χρυσῷ χκοσμηβθεῖσα, φιλομμειδὴς ἀφροδίτη 65 
Σεύχτ᾽ ἐπὶ Ὑροίην, προλιποῦσ᾽ εὐώδεα Κύπρον, 
ἴψι μετὰ νεφέεσσι θοῶς πρήσσουσα χέλευθον. 

ἴδην δ᾽ ἵκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν" 
Βῆ δ᾽ ἰθὺς σταθμοῖο δὲ οὔρεος" οἱ ὃς μετ᾽ αὐτὴν 

Σαίνοντες πολιοί τε λύχοι, χαροποί τε λέοντες, γο 
ἄρκτοι, παρδάλιές τε θοαὶ προχάδων ἀχόρητοι, 
ἤϊσαν: ἡ δ᾽ ὁρόωτα μετὰ φρεσὶ τέρπετο θυμὸν, 
Καὶ τοῖς ἐν στήθεσσι βάλ’ ἵμερον, οἱ δ᾽ ἅμα πάντες 
Σύνδυο χοιμήσαντο χατὰ σχιόεντας ἐναύλους. 
Αὐτὴ δ᾽ ἐς χλισίας εὐποιήτους ἀφίχανεν. “Ὁ 
Ἰὸν δ᾽ εὗρε σταθμοῖσι λελειμμένον, οἷον ἀπ’ ἄλλων, 
ἀγχίσην ἥρωα,, θεῶν ἄπο χάλλος ἔχογτα. 
οἱ δ᾽ ἅμια Θουοὶν ἕποντο νομοὺς χάτα ποιήεντας. τον 

(τομ. (ς΄) Ι 18 ἵ 
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πάντες" ὁ δὲ σταθμοῖ νι λελειμμιένος, οἷος ἀπ᾿ ἄλλων, 

Πωλεῖτ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα; διχπρύσιον κιθαρίζων. ὃσ 

Στῇ δ᾽ αὐτοῦ προπάροιθε Διὸς θυγάτηρ ἀφροδίτη, 

Παρθένῳ ἀδμήτῃ μέγεθος καὶ εἶδος ὁμοίη, 

Μήμιν ταρθήσειεν ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας. 

λγχίσης δ᾽ ὁρόων ἐφράζετο, θάμξαινέν τε, 

Εἰλός τε, μέγεθός τε, καὶ εἵματα σιγαλόεντα. 85 

πέπλον μὲν γὰρ ἕεστον φαεινύτερον πυοὸς αὐγῆς; 

Εἶχε δ' ἐπιγναμπτὰς ἕλικας, χάλυχάς τε φαεινάς" 

ὅρμοι δ᾽ ἀμ ἁπαλῇ δειρῆ περικαλλέες ἧσαν, 

Καλοὶ, γρύσειοι, παμποίκιλοι" ὡς δὲ σελήνη » 

Στάθεσι ἀπφ' ἀπαλοῖσιν ἐλάμπετο, θαῦμα ἰδέσθαι. 90 

ἀγχίσην δ᾽ ἔρος εἶλεν , ἕπος δέ μιν ὀντίον ηὐδα" 

Χαῖρε, ἀνασσ᾽, ἥτις μαχέρων τάδε δώμαθ᾽ ἱκάνεις, 

ἄρτεμις, ἡ Λητὼ, ἠὲ γουσέη ἀφροδίτη ᾿ 

Π Θέμις ἐυγενὴς) ἠὲ γλαυχῶπις ἀθήνη, 

τ πούτις Χαρίτων δεῦρ᾽ ἤλυθες; αἴτϑ θευῖσιν οδ 

πᾶσιν ἑταιρίζουσι, καὶ ἀθάνατοι χαλέονται, 
, "ἢ ι 

{τις Νυμφάων, αἵτ᾽ ἄλσεχ καλὰ νέμονται, 

δὶ , Δ " Ψ νΝ , 

[ Νυμφέων; αν καλὸν οὔὸς τόδέ νανετάουσιν,] 

ι Ἂ Ἐρϑεν 
Καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πισέα ποιήεντα. 

πε δὲ " ἜΤ 
Σοὶ ὃ ἐγὼ ἐν σχοπιῇ, περιφαινομένῳ ἐν! χώρῳ, Ι οὐ 

( 

Βωμὸν πονήσω, ῥέξω δέτοι ἱερὰ χαλὰ 

“3 Ω ὼπ ιν ᾿ ν 

ὥρησιν πάσησι' σὺ ὁ εὐφρονα θυμὸν ἔχουσα, 

ἣν "» , »3 ν᾽ "ο«οὖΝ Ν 

Δύς με μετὰ Τρῴεσσιν ἀριπρεπέ ἐμμέναι ἄνορα 
᾿ 

, 
Ποίει δ᾽ εἰσοπίσω θαλερὸν γόνον , οὐτὰρ ἔμ᾽ αὐτὸν 

Δηρὸν ἐὺ ζώειν καὶ ὁρᾷν φάος ἠελίοιο, 

ὥλξιον ἐν λαοῖς, καὶ γήραος εὐλὸν ἱχέτλαι. 

τὸν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ἀφ 

λγχίση, χήδιστε γαμαιγενέων ἀνθοώποων, 



Τὸ ἐλ Σ ἈΦΡΟΔΊΤΗΝ, 

Οὔτις τοι θεός εἰμι" τί υ ἀθχνάτησιν ἐΐσχει 
ἀλλὰ καταθνητή τε, γυνὴ δέ μΞ Ἰμαρ μήτηρ. ῃ : τ ; Οτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, εἴ που ἀκούεις, 
ιν ΄ 
ος πάσης Φρυγίης εὐτειχήτοιο ἀνάσξει" 

τ Ἐλῶοσαν δ᾽ ἀμαξόρ, τε χαὶ ἡμετέρην σάφα οἶδα, 
Τρωὰς γὰρ μεγά ἐφ με τροφὸς τρέφεν' ἡ δὲ διὰ πρὸ 
Σμικρὴν παῖδ᾽ ἀ ίταλλε, φίλης παρὰ μητρὸς ἑλοῦσα. 

΄ ἂν, ᾧ τὰ 
δ » “ ΄ ΕἸ Ξ ὡς ἢτοι ὙΠ γε χαὶ υμετέσεν εὖ οἰδα.] , 

κ, 5 ὦ "- . Νῦν δέ μ ἀνήοπαξς χρυσηῤῥχπις ᾿Αργειφόντης 

᾿κ χοροῦ Δρτέμιδος χϑυσηλαχάτου, ἘΓΆΕΥ 
Πολλαὶ δὲ νύμφχι χαὶ παρθένοι ἀλφεσίξοιαι 
{πίζομεν, ἀμφὶ δ᾽ ὅμιλος ἀπείριτος ἐστ τεφάνωτο" 
ἔνθεν μ᾽ ἥρπαξε χρισόῤῥαπις ἀργειφόντης, 
Πολλὰ δ᾽ ἔπ᾽ ἤγαγεν ἔργα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
Πολλὴν δ᾽ ἄχληρόν τε χαὶ ἄκτιτον, ἣν διὰ θῆρες 
Θ,μοφάγο! φοιτῶσι χατὰ σχιόεντας ἐνα7λ ους, 

δ Ν ΄ λἀγχίσεω δέ 08 φασλε παραὶ εὐτείθν αὐδλλλλον 
᾽ δι, 

- Κουριδίην ἄλοχον, σοὶ δ᾽ ἀγλαὰ τέκνα τεκεῖσθαι; 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ δεῖξε, χαὶ φράσεν, ἥτοι ὅγ᾽ αὖτις 
᾿ὐανάτων μετὰ φῦλ᾽ ἀπέζη κρατὺ; ᾿Αργειφόντης" 

τι 

1ΔῸ 

125 

Αὐτὰρ ἐγώ σ᾽ ἱκόμην, χρατηϑὴ δὲ μοι ἔπλετ' ἀνάγκην 130 
: ᾿Αλλὰ δὲ πρὸς Ζηνὸς γουνάϊ ζομ. ἐγ) ἠδὲ τοκήων 

΄ 
Ἰισθλῶν" οὐ μὲν γἄρ χε χαχοὶ τοϊόνδε τέχηεν" ᾿᾿ 

᾿Αδμήτην ν᾽ ἀγαγὼν καὶ ἀπειρήτην φιλότητος, 
“- - , δ Ν᾿ Πατρί τὸ σῷ δεῖξον χαὶ μητέρι κεῦν᾽ εἰδυίῃ, 

“- ᾿- τ ῳ ε , δ ἊΨ Σοῖς τε χασιγνήτοις, οἵ τοι ὁμόθεν γεγάασιν, 
» ᾽ ᾽΄ "» ὃς Δ ἃν Δ η0 σφιν ἀειχελίη γυὸς ἔσσομαι, ἀλλ᾽ εἰχυῖχ" ] 

} ἘΠ τοι ἀεικελίη γυνὴ ἔσσομαι, ἠὲ καὶ οὐχί. 
πέμψαι δ᾽ ἄγγελον ὦχα μετὰ Φρύγας αἰηλοπώλους, 

ἊΝ 18" 
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Εἰπεῖν πατρί τ᾽ ἐμῳ᾽ χαὶ μητέρι κηδομένη περ’ 

οἱ δέ κέτοι γχρυτόν τε ἅλις, ἐσθῆτά θ᾽ ὑφαντὴν ιήο 

Πέμψουσι" σὺ δὲ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα. 

Ταῦτα δὲ ποιήσας, δαίνυ γάμον ἱμερόεντο;, 

Τίμιον ἀνθοώποισι χαὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Ὡς εἰποῦσα θεὰ γλυχὺν ἵμερον ἔμθαλε θυ λῷ" 

ἀγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ ̓  ὀνόμαζεν" ιή 5 

Εἰ μὲν θνητή γ᾽ ἐσοί, γυνὴ δέ σε γείνατο μήτηρ» 

Οτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὀνομαχλυτὸς, ὡς ἀγορεύεις, 

ἀθανάτοιο δ᾽ ἕκητι διακτόρου ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις, 

Ἑρμέω, ἐμὴ δ᾽ ἄλογος χεκλήσεχι ἤματα πάντα" 

Οὕὔτις ἔπειτα θεῶν, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων γὅο 

ἐνθάδε με σχήσει, πρὶν σῇ φιλότητι μιγῆναι 

Αὐτίκα νῦν: οὐδ᾽ εἴ κεν ἐχηθόλος αὐτὸς ἀπόλλων 

τόξου ἀπ᾽ ἀργυρέου προΐῖοι βέλεα στονόεντα. 

Βουλοίμην χεν ἀρο γύναι εἰκυΐα θεῆσιν, 

Σῆς εὐνῆς ἐπι ς) δῦναι δόμον ἄϊδος εἴσω. τῇ 

ἧς εἰπὼν, λάδς χεῖρα" φιλομμειδὴς δ᾽ ἀφρ οδίτη 

ἕρπε μέταστρε ἐὰν εἴσα, κατ᾽ ὄμματα χαλὰ βαλοῦσα, 

Ε; ΡΗΝ εὔστρωτον, 87. περ πάρης ἔσχεν ἄνακτι 

Χλαίνησιν μαλαχῆς ἐστρωμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν 

ἄρκτων δέρματ᾽ ἔκειτο, βαρυφϑόγγων τε λεόντων, 

᾿ Τοὺς αὐτὸς χατέπεφνεν ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν λεχέων εὐπονήτων ἐπέθ ησαν, 

το 

Κόσμον μέν οἱ πρῶτον ἀπὸ γροὸς εἷλς φαεινόν, 
ΤΠ , "Ὁ ᾿ ἃ ν {' ) " ΄, 

ὄρπας τε, γναμπτὰς θ᾽ ἕλικάς τε, χάλυκάς τε, καὶ 
- ᾿ . "» γϑν 

Αὖσε δὲ οἱ ζώνην, ἰδὲ εἵματα σιγαλόεντα ΛΑ 
" ᾿ Μ ᾿ 
ἔχδυς, καὶ κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου 
ΠῚ , ε »ν “Ὃ ᾿ ! 

Αγχίσης" ὁ δ᾽ ἔπειτα, θεῶν ἰότητι χαὶ αἴσῃ 

ῥΑθαγάτα πσρέλεχτο θεζ ὑροτὸς, οὐ σάφα εἰδὼς Ὰ π ες ρόθοῦν σαν 



ΤΊ ΕΣ; Αὐτὸ» Ὁ ΔΊ ΤΗΝ 

Ἶ ᾿ ᾽ τ . , 
Ἡμὸος δ᾽ ἂψ εἰς αὖλιν ἀποχλίνουσι νομῆες 

Βοὺς τε χαὶ ἴφια υ.ῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοόντων, 

Τῆμος ἄρ᾽ ᾿Αγχίση υὲν ἐπὶ γλυχὺν ὕπνον ἔχευεν 
“δ ᾿ " ᾿ 8, “, ᾿ Νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροῖ ἕννυτο εἵματα χαλά. 

Ἄν Ἑσσάμιένη δ᾽ αὖ πάντα περὶ χροὶ δῖα θεάων, 

ἔστη πὰρ χλισίῃ᾽ εὐποιήτου δὲ μελάθρου 

Κῦρς κάρη, κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν 

ἄρέόροτον, οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἐυστεφάνου Κυθερείης" 

Ἐξ ὕπνου δ᾽ ἀνέγειρεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ’, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν, 

ὄρσεο, χρδανιδν: τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις 

Καὶ φράσαι, εἴ τι ὁμοίη ἐγὼν ἰνδάλλομαι εἶναι, 

Οἵην δ με τὸ πρῶτον ἐν ὀφθαλμοῖσι νόησας. 

ὡς ἐπρος ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλ᾽ ἐμμαπέως ὑπάκουσεν. 

ὡς δὲ ἴδεν δειρήν τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ ᾽Α φροδίτης, 
"ν 

ἸΓάρῥησέν τε χαὶ ὄσσε παραχλιδὸν ἔτραπεν ἄλλῃ" 

λψ δ᾽ αὖτις χλαίνῃ τ᾽ ἐκαλύψατο καλὰ πρόσωπα, 

Καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, 

Αὐτίκα σ᾽ ὡς τὰ πρῶτα, θεὰ, ἴϑον ὀφθαλμοῖσιν, 

ἔγνων, ὡς θεὸς ἦσθα" σὺ δ᾽ οὐ νημερτὲς ἔειπες. 

ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι αἰγιόχοιο, 

Μή με ζῶντ᾽ ἀμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἐάσῃς 

ναίειν, ἀλλ᾽ ἐλέαιρ᾽, ἐπεὶ οὐ βιοθάλμιος ἀνὴρ 

Γίγνεται, ὅστε θεαῖς εὐνάζεται ἀθανάτησιν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ἀφροδίτη" 

λγχίση, χύδιστε χχαταθνητῶν ἀνθρώπων, 

Θάρσει, μηδέ τι σῆσι μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην. 

Οὐ γάρ τοί τι δέος, πχϑέειν καχὴν ἐξ ἐμέθεν γε, 

Οὐδ᾽ ἄλλων μαχάρων" ἐπειὴ φίλος ἐσσὶ θεοῖσιν. 

Σοὶ δ᾽ ἔσται φίλος υἱὸς, ὡς ἐν Τρῴεσσιν ἀνάξει" 
ν ἊΝ ᾿ ᾿ 

Καὶ παῖδες παίδεσσι διχιπε ἐρὲς ἐχγεγζονται. 

τϑῳ 

[00 

ΝΜ 00 
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- δ ᾽᾿ 

τῷ δὲ χαὶ Αἰνείας ὄνομ᾽ ἔσσεται, οὕνεκά μ᾿ αἰνὸν 

ἔσχον ἄ ἄχος, ἕνεκα βροτοῦ ἀνέρος ἔμπεσον εὐνῇ. 200: 
7 ἀγχίϑεοι δὲ μάλιστα καταθνητῶν ἀνθρώπων 

ΧΑ νι ς , 5» ἰδές ἽΝ 
ΔΛιει χῷ ὑμετέρης γενεῆς εἰοῦς τὲ φυὴν τϑ. 

5 » Ν 
ἤτοι μὲν ξανθὸν Γανυμήδεα μητίετα Ζεὺς 

: 
Ποπχο᾽ ἐὸν διὰ κάλλος, ἵν᾽ ἀθανάτοισι μετείη, 

ὔ - - Καί τε Διὸς κατὰ δῶμα θεοῖς ἐπιοινοχοξύοι, 205 ἶ 
Θχῦμια ἰδεῖν, πάντετσ! τετιμένος ἀθχυάτοισιν, 

Χρυσέου ἐκ χρητῆρος ἀφύστων νέκταρ ἐρυ!ρόν. 

Τρῷα δὲ πένθο; ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ἄγει, 

ὅππῃ οἱ φίλον υἱὸν ἀνήοπαπε θέσπις ἄτΧλα" 

Τὸν δὴ ἔπειτα τὰ διχμπερὲς ἤματα πάντα. 10 
᾿ 

" 

Καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δὲ οἱ υἷος ἄποινα, 
Ἢ 

Ξ“. , ἵππου ίποδ δ τοίτ᾽ ἀήχνάτου: μα , “νυ 

ἢ ὃ. 
ἜΣ 
Ω 

“ἢ « τ δι [7 

Τοῦ; οἱ ὁ ὅρον ἐδωχεν ἔ ειν" εἶπεν δὲ ἕκαστα, 
,΄ ν “, 

Ζηνὸς ἐφημοσύνησι, διάκτορος ἀ γειμόν τῇ 
“, ν ᾿ . ΄ Ὡς ἔοι ἀήάνχτος καὶ ἀγήρχος ἤματα πάντα. αιῦ΄ 

τ Αὐτὰρ ἐπειδὴ Ζηνὸς ὅγ᾽ ἔκλυεν γγελιάων, 
δᾺ ὁ "΄ "ὮἤΆ Οὐχέτι ἔπειτα γύχσχε, γεγήγει δὲ Ἴς ἐνὴ ον" 

" ΦΩ͂ ΓΔ . » Γηλύσυνο; ὃ ἵπποισιν ἀελληπήνετ ν ὀχεῖτγ. 

ὡς δ᾽ αὖ Τιλωνὸν γουτόγρονο; ὑπᾶς "ὼς, 
7 " ᾽ "ἢ , Τρενέρας νεῆΐς, ἐπιφίχελην ἀγκπν τοισυ. 2710 

Βὴ δ᾽ ἴμεν αἰτήσουσαχ χελαινεφέα Ἰζ ρονίωνα, 

ἀθχνατών τ' εἶνχι, χαὶ ζώειν ἥἄλατα πάντα 

τῇ δὲ χοωὺ; ἐπένευπε, καὶ ἐκοήσνεν ἐξλδωρ' 

Νηπίῃ, οὐδ᾽ ἐνόησε ΘῈΣ φρεσὶ πότνια ᾿ἰὼς 

ἤδην αἰτῆσαι, ξυσαίτ᾽ ἀπὸ γῆρας ὁλοιόν. 

Τὸν δ᾽ ἥτοι εἴ ως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἤθη, 

ἡϊοῖ τερπόμενας χουσοβρόνῳ, ἠριγενεία, 
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ται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι 

λῆς, τϑθγεν νέος τε γενείου, .ϑ3ο 

Τοῦ δ᾽ ἥτοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια Ηὼς, 

Δὐτὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀτίταλλεν, ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα, 

Σίτῳ τ΄, ἀμθροσίῃτε, καὶ εἴματα καλὰ διδοῦσα, 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πάμτον στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν, 
Οὐδέτι κινῆσαι μελέων δύνατ᾽, οὐδ᾽ ἀναεῖραι, 25 

ἥδε δὲ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 

᾿ν θχλάμῳ χατέϑηκε, θύρας δ᾽ ἐπέθηχς φαεινάς" 

Τοῦ δ᾽ ἤτοι φωνὴ δέει ἄσπετος, οὐδέ τι χίχυς 
ἴσθ᾽, οἵη πόρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 
Οὐκ ἂν ἔγωγέ σε τοῖον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην, χήο 
ἀθάνατόν τ' εἶναι χαὶ ζὅε εἰν ἤματα πάντα. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοιοῦτος ἐὼν εἶδός τε δέμας τε, 

Ζώοις, ἡμέτερός τε πόσις χεχλημένος εἴης, 

Οὐχ ἂν ἔπειτά υ ἄγος πυκινὰς φρένας ἀμφιχαλύπτοι, 

Νὺν δέσε μὲν τάχα γῆρας ὁμηίῶν ἀμφιχαλύψει ΡΥ 

Νηλειὲς, τό͵τ᾿ ἔπειτα παρίσταται ἀνθρώποισιν, 

Οὐλόμενον, καματηρόν., ὅ,τε στυγέουσι θεοί περ. 
Αὐτὰρ ἐμοὶ μέγ᾽ ὄνειδος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖφιν 
᾿ή 

οἱ πρὶν ἐμοὺς ὀέροηυς καὶ ὑήτιας, αἷς ποτὲ πάντας “40 

ἀθανάτους συνέμιξα καταθνητῇσι γυναιξὶν, 

Τάρύεσχον" πάντας γὰρ ἐμὸν δάμνασχε νόημα! 

Νὺν δὲ δὴ οὐκέτι μον στόμα χείσ ἐτχι ἐξογομῆναι 

Τοῦτο μ3τ' ἀϑανάτοισιν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀάσθην, 

Σχέτλιον, οὐκ ἀκοὴ ἀπεπλάγγϑην δέ νόγιο, 

παῖδα δ᾽ ὑπὸ ζώνῃ ἐθέ "Ἣν ἘΝ εὐνηθεῖσα. 
" 

᾽ 

Τὴ « Σπεὰν ὃ) - - ἴδη . :λί Τὸν μὲν, ὁπῺν ὁ ἢ πρῶτον ἰ ἅος; ἠξλίοι Ὲ 

Νύμφαι μιν. θρέψηωσιν ὑγάτυβ βαγύχολποι, 
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͵ Αἱ τόδε ναιετάουσιν ὄρος μέγα τε, ζάθεόν τε, 

Αἵ ῥ᾽ οὔτε θνητοῖς, οὔτ᾽ ἀθανάτοισιν ἕπονταν" 400 

Δηρὸν μὲν ζώουσι, καὶ ἄμιφοτον εἶδαρ ἔδουσιν, 

Καίτε μετ᾽ ἀθανάτοις καλὸν χορὸν ἐῤῥώσαντο. 

Τῆσι δὲ Σειληνοὶ χαὶ ἐύσκοπος ἀργειφόντης 
΄ , “ ΄ " , Μίσγον τ᾽ ἰν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐρηέντων. 

Τῆσι δ᾽ ἄρ᾽, ἢ ἐλάται, ἠὰ δούες ὑψιχάφηνοι 

Γεινομένησιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρη, 

Καλαὶ, τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν. 

Ἑστᾶσ᾽ ἠλίδατοι: τεμένη δὲ ὁ χικλήσχρυσιν 

ἀθανάτων, τὰς δ᾽ οὔτι βρωτοὶ κείρουσι σιδήρῳ, 

ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ Μοῖρα παρεστήλῃ θανάτοιο, 270, 

ἀζάνεται μὲν πρῶτον ἐπὶ χθονὶ δόνδρεχ χαλὰ, 

" 6 νι 

Φλοιὸς δ᾽ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ᾽ ἀπ᾽ ὄὔοι" 

Τῶν δὲ θ᾽ ὁμοῦ ψυχὴ λείπει φάος ἠελίοιο. 
κ ᾿ ᾿ Ν᾿ ΄ ει Ταὶ μὲν ἐμὸν θρέψουσι παρὰ σφίσιν υἱὸν ἔχουσαι" 

Τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἕλῃ πολυήοχτος ἤδη, “75 
"ν φω Ν.» ΄ - ἀξουσίν τοι δεῦρο θεαὶ, δείξουσί τε παῖδα. 

δὰ κ' Ὁ ν᾿ ἐ " Σοὶ δ᾽ ἐγὼ, ὄφρα χε ταῦτα μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω, 

ἐς πέμπτον ἔτος αὖτις ἐλεύσομαι, υἱὸν ἄγουσα. 

Τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃς θάλος ὀφθαλμοῖσιν, 
᾿ ΄ Ἁ «᾿ »"» Γηθάσεις ὁρόων" μάλα γὰρ θεορεΐχελος ἔσται, ,“8ο 

ἄξεις δ᾽ αὐτίχα μιν ποτὶ ἴλιον ἠνεμόεσσαν. 
ἦιν δέ τις εἴοηταί σε χαταθνητῶν ἀνῃ)ρώπων, 
ἥτις; τοι φίλον υἱὸν ὑπὸ ζώνη θέτο μήτηρ, 

τῷ δὲ σὺ μυθεῖσθαι μεμνημένος, ὥς σΞ κελεύω" ,..---- 

φάσθαι τοι Νύμφης χαλυχώπιδος ἐ ἔκγονον εἶναι, ᾿ 
Αἱ τόδε ναιετάουοιν ὄρος, κατ χειμιέγον ὕλη. 

᾿ ,ὔ 4 ᾽ 

Εἰ δέ χεν ἐφξειπὴς χαὶ ἐπεύξεχι ἄφρονι θυμῷ, 
’΄ - ἊΣ ἐν φιλότητι ϑεγῆναι εὐττεφνῳ Κυθεοείγ, 
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Ζεύς σε χολωσάμενος 6αλέει ψολόεντι κεραυνῷ, 

Εἴρηταί τοι πάντχ᾽ σὺ δὲ φρεσὶ σἥτι νοήσας, 590. 

ἴσχεο, μηδ᾽ ὀνόμαινε, θεῶν δ᾽ ἐποπίζεο μῆνιν, 

ὡς εἰποῦσ᾽, ἤϊξε πρὸς οὐρανὸν ἠνεμιόεντκα. 

Χαῖρς, θεὰ, Κύπροιο ἐϊκτιρμένης μεδέουσα" 
Ψ. 

- ᾿ ΝΜ. ᾿ ΓΙ 

Σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμιενος μεταδήσομαι͵ ἄλλον ἐς ὕμνον. 

φΦοοφιφΦΌ Φοφις 

Δ. 

ἘΣ ΔΕΒΜΒΥΡΑΝ. 

ἘΠ, δ᾽ σον ᾿ ΓΕ 
Δήμητρ᾽ ἠὔχκομον, σεμνὴν θεὸν, ἄρχομ ἀείδειν, 

᾽ ν᾿ ΕῚ ΄ ΄ὕ Ζ ᾿ 

Αὐτὴν, ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον, ἣν Αἰδωνεὺς 
πο δε εεν ν 
ἥρπαξεν, δῶχεν δὲ Θαρύχτυπος εὐρύοπα Ζεὺς, 

΄ “Δ... »τὸ “- πο Ζ τ ἣν Νόσφιν Δήμητρος χουσαύργυ, ἀγλαοχάρπου, 
Ω . δὰ 

Ἐἰχίζουσαν χούρησι σὺν ὠκτανοῦ ὕχθυχόλποις, 5 
"» δ. ὦ ᾽ ᾿ Ν “ὃ Κ΄ ΄ 
Ανθεά τ΄ αἰνυμένην, ῥύδα καὶ κρύχον, ἡ}᾽ ἴα καλά, 

“ιὰ . ᾿ ΄ “Ν᾽ ε 
Λειμιῶν᾽ ἃ. μαλαχὸν, καὶ ἀγαλλίδας 2}᾽ ὑάκινθον, 

΄, ΄ ὧν Ἂν , ΄ 
Νάρχισσόν θ᾽, ὃν φῦσε δόλον καλικώπιδι χούρῃ 

Γαῖχ, Διὸς δουλῇσι χαριζομένη Πολυδέχτῃ 

Θχυμαστὸν γανόωντα, σέθφας δέτε πᾶσιν ἰδέσθαι ΙΟ 

ἀθανάτοις τε θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις" 
“" 4 σὰ ΗΝ ΠΡ ΟῚ ΄ »» ΄ -Ξ 

τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης ἑκατὸν χάρα ἐξεπεφύχει 
' κ Ὁ ΣΑΣ τοκα ἐν ας 

κηύδει δ᾽ ὀδυῇ πᾶ; τ᾽ οὐρανὸς εὐοὺς ὕπερθεν 

Γαῖά τε πᾶσ᾽ ἐγέλασε καὶ ἁλμυρὸν οἷδιλα θαλάσσης" 

ἡ δ᾽ ἄγα θαμθήσασ᾽ ὠρέξατο χερσὶν ἅμ. ἄμφω τῷ 

Καλὸν ἀθυρμα λαύεῖν’ χἄνε δὲ ,ϑὼν εὐρυάγυια 

Νύσιον ἂμ. πεδίον, τῇ ὄρουτεν ἄναξ Πολυδέγμων 
Ψ ἣ , , εἾ οΟΥΎΟΥ 

ἵπποις ἀθανάτοισι, Ἰζκούνου πολυώνυμος υἱύς. Ν 
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ϑυσέγισιν ὄχοισιν 

: ᾿Ῥ δ, ἡ Ἄρπάξας ὁ ἀέκουσαν ἐπὶ χ 
ὅτ. 5 ᾿ - τ δ, Ὑ "» - ΠΥ ὀλοφυςομένην ἰχχησε δ᾽ ἄγ" ὄοθιχ φωνῇ, 
Κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄσιστον. 
Οὐδέτις ἀθανάτων, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων 
Ἱΐκουσεν φωνῆς, οὐδ᾽ ἀγλαύκαοποι ἔλειχι" 
1 μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα, 
ἄϊεν ἐξ ἄντρου » ᾿χάτη λιπαρηκοήγεμινος, ΡΣ 
ἸἸέλιός τΞ ἄναξ, Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

ΡᾺ ΄ 
Ν ῃ , Κούρης χεχλομένης πατέρχ Κρονίδην: ὁ δὲ νόσφιν 

᾿ῷ Ἰστο ὑξῶν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῷ, 
Δέγμενος ἱερὰ χαλχ παρὰ θνητῶν ἀνθρώπων. 
Τὴν δ᾽ ἀεκαζομένην ἦνεν θεὸς ἐννεσίης 

Ἷ ἐχαςμενὴν γεν θεὸς ἐννεσίησιν 30 , ΄’ κα Ν,, Ἰατροχασίγνητος, πολυσημιάνγτωρ Πολυλέγμων, 
ἵπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός. 
ει Α Ψ' ΓῊΡΣ 

ν Οφρὰ μὲν οὖν γαῖχν τε χαὶ οἱ ρανὸν ἀστερόεντα ἐν , ᾿ ΠΕΡῚ Λεῦσσε θεὰ, χαὶ πόντον αγώῤῥοον ἰχθυώεντα, 
᾿ ΄ ᾽ 4 ἋἜ ᾿ 2. νι 

΄ Λυγᾶς τ΄ ἠξλίου, ἔτι δ᾽ ἤλπετο μιτέρα κεδνὴν 90 
Οὐγεσθαι, καὶ φῦλα ὑεῶν, αἰειγενετάων: 

. “: , ΠῚ Ψ' ,’ ᾿ Τόφρα οἱ ἐλπὶ; εἼ:λγε μέγαν νόον, αγνυ"έγης περ " δ᾽ ,“.2 “ τάχ , Ἡχῆσαν ὦ ρέων χορυῦχν χαὶ [ϑένθςα πόντου 
»ν 

“ ,. ἃ ΄ πος στ , Φωνῇ ὑπ᾽ ἀ)χνάτη" τῆς δ᾽ ἔχλυς: ποότνιχ μήτηρ. ἡ ᾿ Ῥ ἘῸΝ Ψ: Ν. δ, » "Ὁ ,Ὃ » . ὧι ΄ ὁξὺ δὲ μῖν κραδίην ἄχος ἔλλαζεν, ἀμφὶ δὲ χαίταις ἤο 
δ Ν ὧν ἀμόροσίχις κρήδεμνα δαϊςετο χερσὶ φίλησιν' 

» Ν 7... ᾿ Ἂχ ὲ Κυάνεον δὲ χάλυμμα χατ᾽ ἀμφητέρων βάλετ' ὥμων μν ἰπ ἡ ἵ ᾿ ἣ ᾽ - ΄ ] ΄“, Ψ 4, “ ΕἸ ν, ΄ Σεύχτο δ᾽, ὥστ οἰωνὸς, ἐπὶ τραφερή 
Μαιομένη" τῇ δ᾽ οὔτις ἐτή μα μυθήσασίχαι 
Ἦ, ᾿ “ " - ᾽ Ἠθελεν, οὔτε θεῶν, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 
ΞΡ. » “ὦ - Οὐδ᾽ οἰωνῶν τις τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἦλθεν. ΠΣ ν 5 Ῥννῆμαρ μὲν ἔπειτα χατὰ θόνα πότνια Δηὼ 

᾿Ἔ τς Ἢ ᾿ . καὶ Στρωφᾶτ᾽, αἰθομένας δαΐδας μετὰ χεραὶν ἔχουσ 
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΄ ᾿ οΧΝ - - Πόσσατ ἀκηχεμέ νη, οὐδὲ γχρύα ΡΘΕ λουτροῖς. δὸ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεχάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὴὶς ἠὼς, 
ἥντετό οἱ Ἑχάτη, σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσα, 

Καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο, φώνηπέν τέ 
- ΄ ,  Ἃ ἣν 

Πότνια Δημιήτηο, ὥγηφύρε, ἀγλαόδωρε,, 

Τίς θεῶν οὐρανίων, ἠὲ ὑνητῶν ἀνθρώπων δῦ 

Τρπασε Περσεφόνην, καὶ σὺν φίλον ἤχαχε θυμόν ; 
- Ν ΕΩ 7 ᾽ ν 2 ΨψΝ ῇ 

Φωνῆς ὙΧ Ὥχουσ, ἄἀτχο οὐχ ἴδον ὀφθαλμοῖσι ιν"; 
[τῷ μὴ ΕΝ - Οξτις ἔην" σοὶ δ᾽ ὦχχ λέγω. νἹ δρτέα πάντα, 

" ΕἾ Δ᾽ - ΄ ΄““ ὃ; ἄρ᾽ ἐφ ἔ χὰ ἔτη" τὴν δ᾽ οὐχ ἀμείδξετο υ)ῳ 
ς,ἤ ἘΠΕῚ ΤΥ ΦΑΣς τν “- Ῥείας ἠνχό!ου μὲ ἄλλ᾽ ὦκα σὺν αὐτῇ θυ ἣΣ 
ἘΞ 

ἐπι λων δῖ ἵκοντο, ΕΙΣ σχοπὸν, ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν 
ῳ-ὦ- ᾿ τὰ " ΡΝ ὁ Στὰν δ᾽ ἵππων προπαροιῆς, χαὶ εἴζετο δῖχ ὑξάων" 

ὅδ᾽ οὖς τ » ν Πέλι, αἰδεσσαί με θέας ὕπερ, εἴ ποτε δή σευ 
: ταις 5 Ν ἔπει, ἢ ἔργῳ χραδίηι καὶ θυμὸν ἴηνχ' 05 

᾿ ἄν ἔτ, ἡ“ Ἐδὲ ἰὴ ΣΑΣ πο δ ὦ Κούρην, τὴν ἔτεχον, γλυχερὸν ὕχλος, εἴδεϊ χυδοὴν, 
» "αν ᾧ 

Ἰῆς αδινὴν οἵ ἄχκηυσκ οι αἷῇ) “δὺς 5 ἄτρυ᾽ έτοιο {τον 
.“ γ ᾽ 2σ τε βιαζομένης, ἀτὰρ οὐχ, ἴδον ὁ: ϑαλμιοῖσιν. 

λἀλλά (σὺ γὰρ δὴ πᾶσαν ἐπὶ να χαὶ χατὰ πύντον 
Αἰθέρος ἐκ δίης καταδέρχεαι ἀκτίνεσσιν) "ο 
Νημερτέως μοι ἔνισπε, φίλον τέχος, εἴ που ὄπωπας, 
ὕ; τις γύσφιν ἐικγῖ0 λχξὼν ἀΐχγυταν ἀνάγκη, 

Οἴχεται, ἠὲ θεῶν ἢ χαὶ θνητῶν ἀνθρῴπων, 

ὡς φάτο᾽ τὴν δ᾽ Ὑπεριονίδης ἡμείδετο μύθῳ, 
Ῥείης ἠὐκόμου θύγατερ, Δήμητερ ἄνασσα, 

Εἰδήσεις" δὴ γὰρ μέγα ἄζομαι ἠδ᾽ ἐλεαίρω 
᾿ ἀχνυμένην περὶ παιδὶ τανυσφύρῳ" οὐδέ τις ἄλλος 

Αἴτιος ἀθανάτων, εἰ μιὴ νεφεληγερέτα Ζοὺς, 



αϑή ἃ. ΕἸΣ ΔΗΜΗΤΡΆΑΝ. 

“ .᾿Ὄ ᾿ “Ὄ Ὡω ν Ος μιν ἔγωχ᾽ ἀϊδη θαλερὴν. κεκλῆσθαι ἄκοιτιν ᾿ 
Αὐτοχασιγνήτῳ" ὁ δ᾽ ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα 
Αρπάξας, ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα ἰάχουσαν. 
᾿Αλλὰ, θεὰ. χαχάπαυε μέ ον" οὐδὲ τί σε γρὴ λᾶ, ϑεα, χατάπαυς μέγαν Ὑ χρὴ 

Μὰψ αὕτως ἄπλητον ἔχειν χόλον" οὔ τοι ἀεικὴς 

Γαμοὸς ἐν ἀθανάτοις πολυσημάντωρ ἀἰϊδωνεὺς ᾿ 
ιν 5 ν᾽ Ὡ ΕΝ ν . ͵ὕ - Ἔ 3. , Α “Ὁ Αὐτοχασίγνητος χαὶ ὁμόσπορος, ἀμφὶ δὲ τιμὴν 

Ἐλαχεν, ὡς τὰ πρῶτα διάτριχα δασμὸς ἐτύχθη. 
ἬῚ , , ἐς ΤῊΝ , τ Τοῖς μέτα ναιετάε!, τῶν ἔλλαχε χοίρανος εἶναι. 
ὡς εἰπὼν, ἵπποισιν ἐκέκλετο" τοὶ δ᾽ ὑπ᾽ ὀμοχλῆς 

δίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα, τανύπτεροι ὡς τ᾽ οἴωνοί: 

Τὴν δ᾽ ἄχος αἰνότερον χαὶ κύντερον. ἵχετο θυμόν. 

Χωσαμένη δὴ ἔπειτα χελαινεφέϊ Κρονίωνι, 

Νοσφισθεῖσα θεῶν ἀγορὴν χαὶ μαχρὴν Ολυμπον, 
Ὥχετ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων πόλιας χαὶ πίονα ἔργα, 
“ δ, ᾿ ᾽ : »ὃἂὃ», Εἶδος ἀμαλδύνουσα πολὺν χρόνον’ οὐδέτις ἀνθ ρῶν 

Εἰσορόων γί νωσχς, βαθυζώνων τε γυναικῶ Ἵ ΥἹὙ Ζ Ὃ τ Ὶ- χ ν,) 

΄ 
ὃς τότ᾽ ᾿λευσῖνος, θυοέσο Ξ 

Πρίν γ᾽ ὅτε δὴ Κελεοῖο δαΐφρονος ἵχετο δῶμα, 

οἧς κοίρανος ἦεν. 

Εςτο δ’ ἐγγὺς ΗΑ γ φίλον τετιημένη ἧτοο, 

Παρθενίῳ φρέατι, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται, 

᾿ν σχιῆ, αὐτὰρ ὕπερθε πεφύχει θάμινος ἐλαίης, 

Γρηΐ παλαιγενέϊ ἐναλίγκιος, ἥτε τόχοιο 

Εἴργηται,, δώρων τε φιλοστεφάνου ἀφροδίτης, δὴ ᾽ 
Οἶχί τὸ τροφοί εἰσι θεμιστοπόλων βασιλήων 
Παίδων, χαὶ ταμίχι χυτὰ δώματα ἠχήεντα, 
Τὴν δὲ ἴδον Κελενοῖο ἐλευσενίδαο θύγατρες, 
Ἐρχόμεναι μεθ' ὕδωρ εὐήρυτον, ὄφρα φέροιεν 
Καλπισι χαλκείησι φίλα πρὸς δώματα πατρὸς, 

τ ἥ Ἰέσσαρες, ὥστε θεαὶ, χουρήϊον ἄνθος ἔχουσαι, [55 
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Δικ ΤῈ ΑἸ ΠΥΡᾺ Καὶ αϑὉ 

Καλλιδίχη χαὶ Κλεισιδίκη, Δημώ τ᾽ ἐρύεσσα, 

Καλλιθόη θ᾽, ἢ τῶν προγενεστάτη ἧεν ἁπασέων, Π10 

οὐδ᾽ ἔγνων (χαλεποὶ δὲ θεοὶ θνητοῖσιν, ὁρᾶσθαι) 

Αγχοῦ δ᾽ ἱστάμεναι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων᾽ 

Τίς; πόθεν ἐσσὶ, γρῆῦ, παλαιγενέων ἀνθρώπων - 

Τίπτε δὲ νόσφι πόλγο; ἀπέστιχες, οὐδὲ δόμοισιν 

πιλνᾷ; ἔνθα γυναῖχες ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα δ᾽ 
Ν Τηλίκαι, ὡς σύπερ ὧδε, χαὶ ὁπλότεραι γεγάασιν, 

Αἵ χέ σε φίλωνται ἡμὲν ἔπει, ἠδὲ χαὶ ἔ» κέ σε φίλωνται ἠμὲν ἔπει, ἠδὲ καὶ ἔργῳ. 
Σ. ἃ - ͵ ΄ ὡς ἔφαν' ἡ δ᾽ ἐπέεσσιν ἀμείδετο πότνα θεάων" 

Τέχνα φίλ᾽, αἵτινες ἐστε γυναικῶν θηλυτεράων, 
Χαίρετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν μυθήσομαι" οὔτοι ἀεικὲς [20 
Ὑμῖν εἰοομένησιν ἀληθέα μυθήσασθαι. 

Δηὼ ἐμοί Υ̓ ὄνομ᾽ ἐστί" τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ. 

Νῦν αὖτε Κρήτηθεν ἐπ᾽ εὖ, ρέα νῶτα θαλάσσης 
ἤλυθον οὐχ ἘΌΝ βίη δ᾽ ἀέκουσαν ἀνάγχη 

΄ 
Μ ἄνδρες ληϊστῆρες ἀπήγαγον" οἱ μὲν ἔπειτα 125 

Νηΐϊ θοῇ πὰ ἂν χατέσχεθον, ἔνθα γυναῖκες 

Τιπείρου ἐπέδησαν ἀολλέε ες, ἡδὲ χαὶ αὐτοὶ 

Δεῖπνον ἐπηρτύνοντο παρὰ πρυμνήσια νηύς. 

᾿ἌλᾺ, ῬΑ οὗ δόρπ ποιὸ μελί ἰφρονος ἤρατο θυμὸς, 

Λλάθρη γ᾽ ὁρμηθεῖσα δὲ ἠπείροιο μελαίνης, 130 
Φεῦγον ὑπερφιάλους δημάντορας, ὄφρα κε μή με 
᾿Απριάτην περάσαντες ἐμῆς ἀποναίατο τιμῆς. 

Οὕτω δεῦρ᾽ ἱκόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τι οἶδα, 
“ 4  ΨΟΝ ἃ. Ϊ ΄ {τις δὴ γαῖ᾽ ἐστὶ, καὶ οἵτινες ἐγγεγάασιν' 

" 
3 ὦ ἀλλ᾽ ὑμῖν πάντες ὀλύμπια δώματ ἔχοντες 13} 

-“» Ἂ δί » δ ῷ ᾿ ΄ ΄ Δοῖεν χουριδίους ἄνδρας, χαὶ τέχνα τεχέσθαι, 
“Δ. 7 “᾿ εὐ. 3 ΑΒ ἐς » ᾽ τ ὡς ἐθέλουσι τοχῆες ἐμ. αὐτ΄ οἰχτείρατε, χοῦραι, 

, , , ΄ ΄ ν ᾽ν. χ ᾿ δ , “ Προφρογέως, φίλα τέχνα, τέως πρὸς δώμ μαθ᾽ ἴχωμαι 



89 Δι ἘΞ Ὲ Σ᾽ τὰ ῦ αὶ Δι ἢ ἘΡ ἃ Ν, 

΄ ᾿ : 
ἈΑνέρος ἠδὲ γ γυναιχὴς, ἵγα σφίσιν ἐργάζωμαι 

,ὔ 
Πρύφρων, οἷχ γυνχιχὸς ἀφήλιχης ἔργα τέτυχται, 140 

ἡ ἂν ᾽ ͵΄ 
Καΐχεν παῖδα νεγγνὸν ἐν ἀγχοίνησιν ἔχουσα 

Ἰζαλὰ τιθηνοίψιην, καὶ δώματα τηρήσαιμι" 

Ἱκαί κε λέχος στορέταιμι μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων 
-- ἣ ὅν, δα Νὰ ῃ ἃς Δεσπότυνον' καί χ' ἔργα διδασχήσαιμι γυναῖκας. 

Φῇ ῥὰ θεΖ᾽ τὴν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀνείξετο παρθένος ἀδιρὴς, 145 

Καλλιδίχη, Κελεοῖο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη" 

Μαῖχ, θεῶν μὲν δῶρα, καὶ ἀχνύμενοίπερ. ἀνζγχὴ ΕΝ ὅ59 ΧΟ ῬΕΡῚ γῖ 
Τετλάμεν ἄνθρωποι" δὴ γὰῤ πολὺ φέρτεροί εἶσιν. 

Ταῦτα δέ τοι σαφέως ὑποθήσομαι, ἠδ᾽ ὀνομήνω 

᾽Ανέ σιν ἔπεστι μέγα κράτος ἐνθάδ ἧς ὦ ἔρας, οἷσιν ἔϊ ιέγα χρ ὃ τιμῆς, τὔο 

Δήυουτε προὔχουσιν, ἰδὲ χρήδεμνα πόληος 
.3 ΡῈ Δ 7 ΄, 

Εἰρύκταί βουλῇσι καὶ ἰθείησι δίχησιν" 
" 

, “δ 

Ἡμὲν Τριπτολέμου σιρμήδεος ἠδὲ Διύκλου, 

τιδὲ πυλυξείνου, καὶ ἀμιύγιονος Εὐμόλποιο, 

Καὶ Δολιχοῦ, καὶ: πατρὸς ἀγήνορος ἡμετέροιο. τ 

Τῶν πάντων ἄληχοι κατὰ δώματα παρπαίνουσιν" 

Τάων οὐκ ἄν τίς σε κατὰ πρώτιστον ὀτωπὴν 

υἴδος ἀτιυνήσασα, δόλων ἀ ἀπονοσφίστει εν, 

᾿Αλλάσε δέξηνται' δὴ γὰρ θεοείκελός ἐσον, 

πἰ δ᾽ ἐθέλεις ἐπίμεινον, ἵνα πρὸς δώνατα πατρὸς ιθο 
δι ,’ 

Ἰὐλήωμεν, καὶ μ' ἡτρὶ βαλυζώνῳ Μετανεί ἴρη ΐ 
Εἴπωμεν τάδε πᾶντα δια! μπερὲς, αἵ χέ σ ἀνώγῃ 

᾿μέτ ερήνδ᾽ ἰέναι, υἱηδ᾽ ἄλλων δώματ᾽ ἐρε υνᾷν. 

᾽ Τηλύγετος δὲ οἱ υἱὸς ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ 

ὀὔγον τρέψεται, πολυεύγετος, ἀσπάτιός τε. 
Εἰ τόνγ᾽ ἐκθρέψαιο, χαὶ ζξης μέτρον ἵκοιτο, 
Ῥεῖ χέτίς σς ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων 
Ζηλώπαι τόσα » έν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίη. 



ἃ, ΕΙΣ ΔΉΜΗΤΡᾺ ν, 287 

ὡς ἔφαθ᾽. ἡ δ᾽ ἐπένευσε καρήατι" ταὶ δέ φαεινὰ 
Πλασάμεναι ὕδατος φέρον ἄγγεα κυδιάουσαι. 170 
Ῥίμφα δὲ πατρὸς ἵχοντο μέγαν δόμον, ὦχα δὲ μητρὶ 
ἤννεπον, ὡς εἶδόν τε καὶ ἔκλυον: ἡ δὲ μάλ᾽ ὦχα 
Πλθούσας ἐκέλευε καλεῖν ἐπ᾽ δὴ νὼ μισθῷ. 
Αἱ δ᾽, ὥςτ᾽ ἢ ἔλαφοι, ἡ πόρτιες εἴαρος, ὥρῃ 
ἅλλοντ' ἂν λειμῶνα, χορεσσάμεναι φρένα φορ(ῇ, 1γ,γ9 
ὡς αἱ ἐπι ἰσχόμεναι ἑχνῶν πτύχας ἱμεροέντων 
ΠΞ Ξχν χοίλην χατ᾽ ἀμὰξ Ξιτόν᾽ ἀμιοὶ δὲ χαῖται 
ὥμοις ἀΐσσοντο χροχκηΐῳ ἄνθει ὁμιοῖχι, 
ἔτμον δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῦ ΚΘΗ ΘΝ θεὸν, ἔνθα πά 
ἜΡΙΝ " οὐ ὑτὰρ ἐπε 
Τπγεῦνθ᾽ ἡ δ᾽ ἄρ᾽ πω 
Στεῖνς, κατακοῆθεν κεχαλυ μένη" ἀμφὶ δὲ πέπλος 
Κυΐνεος ὁχδινοῖσ συ θεδίς ἐλελίζετο ποσσί,. 

μὰ 
τὸ 4: τὶ -ὁ 

α. φίλα᾽ πρὸς ἜΌΜΝΝ πατρὸς 180 
γ φίλον τετιημένη ἧτορ, 

Ὦ 
Αἰψα δὲ δώμαθ᾽ ἵκοντο Διὸ ἘΡΑ ΚΡΕῚ ἡτρέφεος Κα ξλξοῖο, 

᾿ ᾿ Ἔ Βὰν δὲ δὶ αἱ ἰϑούσης, ἕν) σφίσι πότνιχ μήτηρ ι85 
στο πὰ ἃ στὰ χ μὸν τέγεος πύχα τοονη τοῖο. ἵ 

«ὃς ΄ 
΄ ε Κι 4 ς ᾿ 

Πα ὑπὸ κίλπ πῳ ἔχουτα, νέον θάλος αἱ δὲ παϑ' αὐτὴν 
Τὸ ς ιν Ὁ χὰ “ὄραμον" ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἔδη ποσὶ, καί ῥα μελάθρου 

᾿ὔ Κῦρε κάρη, πλῆσεν δέ θύρας σέλχος θείοιο. 
Τὴν δ᾽ αἰδώς τὲ) σέβας τε, ἰδὲ χλωρὸν ὃ δέος εἴγεν 100 » 
εἶξς δέ οἱ κλισμοῖα χαὶ ἑδριάχσῦχι ἃ ἄνωγεν. 
ἀλλ᾽ οὐ Δημήτηρ Ὁ ὡρηφόρος, ἀγλαύδωρος, 
ἤθελεν ἑδριάασθαι ἐπὶ ΚΉΥΝΝ φαεινοῦ, 
ἀλλ᾽ ἀχέουσα ἔμιμνε, κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα: 

ΣΝ να Πρίν Υ ὅτε δή οἱ ἔθηχεν ἰζμθη χέδν᾽ εἰδυῖα 
Πηχτὸν ἕδος, χαθύπερθ: δ᾽ ἐπ’ ἀργύφεον βάλε χῶχς ΄ς. 
ἐνῦχ χαθεζομέ ξνὴ προχατέσγε το χεραὶ χαλύπτρην" 
Δηροὸν δ᾽ ἄφθογγος τετιημένη ἦστ᾽ ἐπὶ δίφρου, 



88 Δ, ΕἿΣ ΔΗ ΜΉ ΤΡΑ Ν. 

σ » ᾽ 5 » 
Οὐδέ τιν᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ προσπτύσσετο, οὔτε τι ἔργῳ, 

ἀρ αι ΟΝ " Ν Η " 
ἀλλ᾽ ἀγέλχοτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 400 

στο, πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός. 

ἀρ όως Δ φῆν ΠΑ ἰδιη δον ἸΣ Πρίν γ᾽ ὅτε δὴ χλεύης μιν Ἰάμῥη κέδν᾽ εἰδυῖα 
“ἽΣ ΄ Ἄς έ4 , 

Πολλὰ παρασχώπτουσ,, ἐτρέψατο πότνιαν, ἀγνήν, 

Μειδῆσαι, γελάσαι τε, χαὶ ἵλαον σχεῖν θυμόν. 

ἢ δ οἱ χαὶ ἔπειτα μελύστερον εὔαδεν ὀργαῖς" ο5 
-“ , ΄, ψ δ Ν, Ν 

Τῇ δὲ δέπας Μετάνειρα δίδου μελιηδέος οἴνου 
Δ ᾽ 4 ὦ» 3 ΄᾿ δ ΄, .«» 

Πλήσασ᾽, ἡ δ᾽ ἀνένευσ᾽" οὐ γὰρ θεμιτόν οἱ ἔφασχε 

Πίνειν οἶνον ἐρυθρόν: ἄνωγε δ᾽ ἄο᾽ ἄλφι καὶ ὕδωρ 

Δοῦναι υὐοχσῖν πιεμιεν γλήχωνι τερεινῃ. 

ἱι δέ κυκεῶ τεύξασα θεᾷ πόρεν; ὡς ἐκέλευεν" ΤΟ 

Δεξαμένη δὴ ὁσίης ἐπέξζη πολυπύτνια Δγώ. 
γ. ΄ 

Τῖσι δέ νύθων ἢ ἦρχεν εὔςωνος Μετάνειρχ᾽ 

Χαῖρε, γύναι, ἐπεί οὔτε κακῶν ἀπ᾽ ἔολπα τοχήων 

ἔμμεναι, ἀλλ᾽ ἀγαθῶν" ἐπί τοι πρέπει ὄμμασιν αἰδὼς 

ωτ Καὶ χάρις, ὧτεί πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων, ΑἹ 

ἀλλὰ θεῶν μὲν δῶρα, καὶ ἀχνύμενοί περ, ἀνάγκῃ 

τετλάμεν ἄνθοωποι" ἐπὶ γάη ζυγὸς αὐχένι κεῖται ἐτ χμεξ ϑωπ φπ γϑ οὐγὸς ) β8 ᾿ 

Ἕ ᾿Ἀ Ω : δ " “ ν ΨΚ, 
νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἵκεο δεῦρο, παρέσσεται, ὅσσα τ᾽ ἐμοίπερι 

Παῖδα δέμοι τρέφε τόν δὲ τὸν ὀψίγονον καὶ ἄελπτον 

ὥπασαν ἀθάνατοι, πολυάρητος δέ μοί ἐστιν. 0 

Εἰ ΡῚ ἐχθρέψαιο,, καὶ ἥδης μέτρον ἵκοιτο, 

Ῥεῖζ κὸ τίς σε ἰδοῦσα γυναιχῶν θηλυτεράων 

Ζηλῶσαι" τόσα χέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίην. 
᾿ Ν, - γεν 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἐὐστέφανος ἀημήτηρ᾽ 

Καὶ σὺ, γύναι, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέτοι ἐσθλὰ πόροιεν, “αὶ 

παῖδα δέ τοι πρόφρων ὑποδέξομαι, ὥς μὲ χελεύεις: 

Θρέψω: κοῦ μιν, ἔολπα, κακοφραδίησιν τιθήνης δ 

Οὔτ' ἄρ' ἐπηλυσίη δηλήσεται, οὔθ᾽ ὑποταμνόν. ΕΛ 



ἃ. ἘῚΣ ΔΉ ΠΉῊ ΤΡ Ὰ Νιὶ 

ἐ Δ ᾿ ᾿ 
- Οἰθα γὰρ ἀντύτομον μέγα φέρτερον ὑλοτόμοιο ἵ ἵ γα φερτεῖ ω τὰ ΕΝ] Ἁ - Οἰδαὰ ὃ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἐσθλὸν ἐρυσμόν. 

» 
Δ. " , Ὡς ἄρα φωνήσασα, θυώδεϊ δέξατο κόλπῳ, 

Χερσίν τ᾽ ἀθανάτηῃσιν" γεγήθει δὲ φρένα μήτηρ. 
ὡς ἡ μὲν Κελεοῖο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱὸν ςῆ μ φι ἵ ; 

᾽ 2.Ὁ Δημοφόωνθ᾽, ὃν ἔτικτεν ἐΐζωνος Ματάνειρα, ᾿ ͵ 

᾿ ες, ΤΩΝ Ἔ , τ- ἔτρεφεν ἐν μεγάροις" ὁ δ᾽ ἀέξατο δαίμονι ἴσος, 
ἵν᾿. ΑΣ - ᾿Ν 

Οὐυτ οὖν οἶτον ἐ} 
κω ᾽ Ψ» ν᾿ - “- ἀμ ροσίῃ ὡσεὶ θεοῦ ἐχγεγαῶτα, 

΄ ὧν, οὐ θησάμενος.... Δημήτηο 
Χρίξαχ 

ἢ: ἦν , 3 {δὺ καταπνείουσα, χαὶ ἐν χύλποισιν ἔχουσα" 
-᾿ ν ΄ 

᾿ «ὦ Νύρμτας δὲ Ἀρύπτετας πυρὺς μένει, ἠύτε δαλὸν, 
Ζ7ὴ, εὖ , - “ Δαύρα φίλων γονέων" τοῖς δὲ μέγα θαῦμα τέτυχτο, 

΄ 
, 

"- » Ὡς προθαλὴς τελέθεσχε, θεοῖσι δ’ ἄντα ἐῴκει. 
΄ ,ὕὔ “ - Καί κέν μιν ποιήσειν ἀγήρων -᾿ ἀβάνατόν τε, 

ἘΠ οὖ οὶ ἄπ δίηπσιν δ" τατ ἰ μὴ αρ' ἄφρχι ὕῃσιν ἐὔςωνος Ματάνειρα, 
Ν ἸΝύχτ ἐπιτηρήσασα,, θυώδεος ἐχ θαλάμοιο 

χλ  οσου αι τε πα Σ Σλέψατο᾽ κώπυσεν δὲ, καὶ ἄμφω πλάξατο μηρὼ, 
,ὔ 

Ν Η Ψ' ΄ “- Δεισχσ ᾧ περὶ παιδὶ, χαὶ ἀάσθη μέγα θυμῷ 
ὁλοφυρομένη, ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ἃ ᾿ νον Δημοφύων, ξείνη σε πυρὶ ἔνι πολλῷ 
» ΨΥ ΣΑΙ ἀ Κρύπτει, ἐκοὶ δὲ γόον καὶ κχδεχ λυγρὰ τίθησιν. 
ὡς οὔτ᾽ ὀδυρομένη" τῆς δ᾽ ἄϊ: δῖχ θεώων. 

- ἂν ΄ Ψ Τῇ δὲ χολωσαμένη καλλιστέφανος Δημήτηρ, 
αἴδᾶ φἰλον πὸ τοὶ τὰ ᾿Α 5 Παῖδα φιλον, τὸν ἄελπτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτιχτεν, 

΄ ᾽59 ΄ δόντα γα -» ,΄ Χείρεσσ᾽ ἀ)ανάτησιν ἀπὸ ἕο ὕξχε πέδονδε, 
Ἰ [ο, ε} Ν δῶν «ἀξ θ . »ὐπ ,“. 3 ἂν “φἀνέλουσα πυρὸς, θυμῷ χοτέσασα μάλ αἰνῶς. 
Καί ῥ᾽ ἄμυδις προσέειπεν ἐὔζωνο, Μετάνςε 

.! ὅν 9 νῃωξειτεν εὐ νον ] ὑταγειραν" 
σι," Ξ Ν ΩΣ ᾿ ἃ ,“Ν ν» Ν ΜΞ: Νήϊδες ἄνθοι ποι χαὶ ἀφοχὸμονες, οὐτ’ ἀγαθοῖο 

ἷ ἐπέογοιμένου που γν (ὦ ἥ ᾿ Λισαν ἐπερχομένου πρυγνώμιεναι, οὔτε χαχοῖο" 
᾽ δ -" ἥπ ἢ " »} 

᾿ Καὶ σὺ γὰρ ἀφραδίητι τεῆς μήχιστον ἀχοθης. : ' ῃ 

(τον. ς. 19 
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200 ἃ, ἘΤῚΣ ΑΓ ΤΡ ἃ Ν᾽ 

“- "ὮΝ 

ἴστω γὰρ, θεῶν ὅρκος, ἀμείλικτον Στυγὸς ὕδωρ, αὔο 

ἀθάνατόν χέν τοι χαὶ ἀγήραον ἤματα πάντα 

1{χῖδα φίλην ποίησα, καὶ ἄφϑιτον ὥπασα τιμήν. 
᾽ ξῆς . ͵ τ τα ὅν ἤσομν 

Νῦν δ᾽ οὐχ ἔση᾽ ὥς χεν θάνατον χαὶ κῆρας ἀλύξαι 

Τιμὴ δ᾽ ἄφθιτος αἰὲν ἐπέσσεται οὕνεχα γούνων 

Ἡυετέρων ἐπέξζη, χαὶ ἐν ἀνχοίνῃησιν ἔαυσεν" ΣΤΟΝ 
Ε  ν “ ,ἅ Α] “ 

ὥργσιν δ᾽ ἄρα τοῦγε, περιπλομένων ἐνιαυτῶν, 

Ἰϊαῖδες ἐλευτινίων πόλεμον χοὶ φίλοπιν αἰνὴν 

Αἰὲν ἐν ἀλλήλοισι συνάξουσ᾽ ἥματα πάντα. - . - 
Ἂ; ν ἊΨ Φ, ,’ Εἰμὶ δὲ Δημήτηρ τιμάογος, ἅτε μέγιστον 

7 
Αλανάτοις, θνητοῖς τ᾽ ὄνειχρ καὶ χάρμα τέτυχται. 470 

ΔΨ, ’ « τῷ 

᾿Αλλ᾽ ἀγε μοι νηόν τε μέγαν καὶ σωμὸν ὑπ᾽ αὐτῷ 
ἡΝν ͵ " δ « ἕ , ᾽ , ᾿" 

Γευχόντων πᾶς δῆμος ὑπαι πόλιν, αἰπύ τὲ τεῖχος. 
ἀ: δὰ , , “ ν Ἂν 
Καλλιγόρηυ χαἠύπερθον, ἐπὶ προὔχοντι χηλωνῷ, 

᾿ 

Οργιχ δ᾽ αὐτὴ ἐγὼν ὑπούήσομαι, ὡς δ. ἔπειτα, 

Εὐγγέως ἔοδοντες, ἐμὸν νόον ἱλάσκοισῆε. 255 
᾽ - μ᾿ τἊν ἐμ 

ὃς εἰποῦσα θεὰ, μέγεγος χαὶ εἶδος ἄμεειψεν, 
, ᾿ "» 

1ῆ»ας ἀπωσαμένη, περί τ᾽ ἀμφί τε κάλλος ἄητο᾽ 

ὁδυὴ δ᾽ ἱμεούετσα θυηέντων ἀπὸ πέπλων 
᾿ - ΠΥ 

Σχίδνατο. τῆλε δὲ φέγγος ἀπὸ γοοὺς ἀ!Πανάτοιο 
- ΠΝ ΝΗ ᾿ " 

Λάμπε θεᾷ, ἔς θοαὶ δὲ κόμαι χατενήίνοδεν ὦμους, 80 
ΠΡ ᾽ ἘΡΡ “αἰ ἢ 

Αὐγῆς δ᾽ ἐπλήσθη πυχινὸς δόμος ἀστεοοπῆς ὥ;. 

1} 

᾿ 
.Ῥ"ΜΝ' ᾿.." “- ᾽ , 

ἢ δὲ δι ἐκ μεγάρων' τῆς δ᾽ αὐτίχα γούνατ᾽ ἔλυντο, 
ὸ ὙΌΣ Ἔν τ ΥΥ ᾿ Δηρὸν δ᾽ ἀφλυγγὸς γένετο χρόνον, οὐδέ τι παιδὸς 

ὡἷ ὡς ͵ Δ ᾽᾿ , 

Μνήσατο τηλυγέτοιο ἀπὸ δα πέδου ἀνελέσθαι. 
. ὦν δὲ 

Τοῦ ὃὲ χασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεεινὴν, 
τὰ ᾿ ,“ὰ ἃς δ, σεν ἢ; " Ά " 

κὰν δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ εὐστρώτων λεχέων θόρον: ἡ μὲν ἔπ 
κἄν ὦ ἃ , »» σὸς ᾿ 

1151} ἀνὰ χεροῖν ἑλοῦσν, ἑῷ ἐγχάτλετο χόλπῳ" 
ἀδ τον, ρτς ἐὺς 9 Ρ 
᾿ δ᾽ ἄοχ πῦο ἀνέχαι᾽" ἡ δ᾽ ἔσουτο πόπα' ἀπαλοῖ 

᾿ ᾿ ᾿ 

Μητέρ ἀναστήσουσα θεώδεος ἐχ ϑαλάμοιο. 



ἃς ΕἸΣ. ΔἩ ΜῊ ἘΡᾺ Ν. 01 

ἀγρόμεναι δέ μιν ἀαφὶς ἐλούεον ἀσπαίροντα, 200 
ἀμφαγαπαζόμεναι' τοῦ δ᾽ οὐ μειλίσσετο θυμός" 
Χειρότεραι γὰρ δή μιν ἔχον τροφοὶ ἠδὲ τιθῆναι. 

Λὶ μὲν παννύχιαι χυδρὴν θεὸν ἱλάσκοντο, 

Δείματι παλλόμεναι: ἅμα δ᾽ ἠοῖ φχινομένηφιν 
1ὐρυξίῃ Κελεῷ νημερτέα μυθήσαντο, 205 
ὡς ἐπέτελλε θεὰ, χαλλιστέφανος Δημήτηρ. 
Αὐτὰρ ὁγ᾽ εἰς ἀγορὴν καλέσας πολυπείρογα λαὸν, 
ἤνωγ᾽ ἀυχόμῳ Δημήτερι πίονα νηὸν 
Ἰοιῆσαι καὶ ξωμὸν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ. 
Οἱ δὲ μάλ᾽ αἷψ᾽ ἐπίθοντο, καὶ ἔκλυον αὐδήσαντο, 300 
Τεῦγον δ᾽, ὡς ἐπέτελλ᾽- ὁ δ᾽ ἀέξετο δαίμονος αἴσῃ. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ τέλεσαν, καὶ ἐρώησαν χαρμάτοιο, 
Πάν δ᾽ ἴμεν οἴχαδ᾽ ἕκαστος" ἀτὰρ ξανθὰ Δημήτηρ 
ἔνθχ χαθεζομένη μακάρων ἀπονόσφιν ἁπάντων, 
Μίμνε πόθῳν μινύθουτα βαθυζώνοιο θυγατρός. 305 
Λινότατον δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπὶ χθόνα πουλυδότειραν 
Τιγίη σ᾽ ἀνθρώποις καὶ χύντατον » οὐδέ τι γαῖα 
Σπέρμ᾽ ἀνίει" χρύπτεν γὰρ ἐὐστέφανος Δημήτηρ. 
Πολλὰ δὲ καμπύλ᾽ ἄροτρα μάτην βόες ἕλχον ἀρούραις. 
Προλλὸν δὲ χρῖ λευκὴν ἐτώτιον, ἔμπεσε γαίη. 310 
Ἱκαί νύ χε πάμπαν ὄλεσε γένος μερόπων ἀνθρώπων 
Λιμοῦ ὑπ᾽ ἀργαλέης, γέρζων τ᾽ ἐρικυδέα τιμὴν 
Καὶ θυσιῶν ἤμερσεν ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντας, 

“πὶ μὴ Δεὺς ἐνόησεν, ἑῷ δ' ἐφράσσατο θυμῷ. 
ἴσιν δὴ πρῶτον χρυσόπτερον ὧρσε χαλέσσαι 51:Ὁ 
Δήμητρ ἠύχομον, πολυήρατον εἶδος ἔχουσαν. 
Ὥς; ἔφαβθ᾽" ἡ δὲ Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίωνι 
Ἠείθετο, χαὶ μεσσηγὺ διέδραμεν ὦχα πόδεσσιν. Ἷ 
ἵκετο δὲ πτολίεθοην ᾿)λευσῖνος θυοέσσης, ΣΝ ἡ- 

[0 { 



20 Δ. ΕΪΣ ΔΗ ΜΉΤΡΑ Ν: 

Εὖρεν δ᾽ ἐν νηῷ ἀπρβτερα χυανόπεπλον, ὡς 320 
Καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 

Δέμητερ, χαλέει σθ πατ ὑπ Ζεὺς, ἄφθιτα εἰδὼς, 

ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν αἰειγενετεων. 

ἀλλ᾽ ἴθι, μηδ᾽ ἀτέλεστον ἐμὸν ἔπος ἐχ Διὸς ἔστω, 

ὡς φάτο λισσσομένη" τῇ δ᾽ οὐκ ἐπεπείθετο θυμός, 325 

Αὗτις ἔπειτα (τοὺς μάκαρας Ζεὺς αἰὲν ἐόντας 

Πάντας ἐπιπροΐαλλεν" ἀνοιῦ ξηδὶς δὲ χιόντες 

Κίμλησχον, καὶ πολλὰ δίδον περικαλλέα δῶρα, 
Τιμάς θ᾽, ὥς κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν" 

ἀλλ᾽ οὔτις πεῖσαι δύνατο φρένας" ἠδὲ νόημα, 290 

Θυμῷ γχωομένης" στερεῶς δ᾽ ἠναίνετο μύθους, 
Οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἔφασχε, θυώδεος Οὐλύμποιο 

Πρὶν γ᾽ ἐπιθήσεσθαι, οὐ πρὶν γῆς καρπὸν ἀνήσειν, 
ν᾿ ΚΑῚ ᾿ -Ὁ ἀ 4 

Τέρν τόσοι ὀφθαλμιοῖσ:» ἑὴν εὐώπιδα χούρην. 

τ 
᾿ Ν, ᾿ Ἃ, 3. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ ἣ ἄχουτε ἊΝ ψτυπος εὐρύοπα Ζεὺς, 335 
᾿ » »“- ΄ “Ἔ( ῃ 

Εἰς ἔρεύος πέρμιῳς χρυσόῤῥαπ ιν Ἀργειφόντην, 
Ξ Ἕ 
Οφρ᾽ ἀΐδην μαλαχοῖσι παρχιφαμενος ἐπέε Φσσιυν 

. , " 
Αγνὴν Περσεφονει αν ἀπὸ ζόφου ἤξροεντος 

Υ; φῖος ἐξχγάγοι μετὰ δαί ἱμονας, ὄφρα ἑ μήτηρ 

ὠφηχλμοῖσιν ἰδηῦσα, μβεταλλήξειε χόλοιο, 310 
{- “ Δ 

Ἐρυς ὃ οὐκ ἀπίθησεν, ἄφαρ δ᾽ ὑπὸ γεύθεα γαΐη 
ζῆ 3 ᾿ 

ὮΝ Ἐσσυμένως κατόρουσθ, λιπὼν ἕδος Οὐλύμποιο. 

Τέτμιε δὲ τόνγε ἄνακτα δόμων ἔντοσθεν ἐόντα, 
ἵϊμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίη παραχοίτι, 
Πλλ᾿ ἀεκαζοριένῃ ὑιητρὸς πόθφῳ᾽ ἣ δ᾽ ἐπ᾽ ἀτλήτων 345 

ργοις θεῶν μαχάρων ματίσετο βουλῇ. 

ἀν- οὗ δ᾽ ἱστάμενος ΡΞ ἽΝ μεν, Ὁ ἜΑ ΝΣ 
γ.9 “τοαμιένης, το ροσέφη Ἀράτυς ρῥγειφόντης 

“ΚΔ 
»» Αἴδὴ κυανοχαῖτα, χατχς φϑιμιένοισιν ἀνάσσων, 

Ζεύς με πατὴρ ἤνωγιν ἀγαυὴν Περσεφόνειαν 



ΑΕΓ ΕΣ ΚΑ ΝΗ Ερὶ αἱ Ν, 903 

ΠΣ ᾿ν Ὃν Ν { 

Ἐξζαγαγεῖν ἐρέδευσφι μετὰ σφέας, ὄφρα ἑ υνήτὴρ 250 

ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα, χόλου χαὶ μήνιος αἰνῆς 

ἀθανάτοις παύσειεν" ἐπεὶ μέγα μήδεται ἔργον, 
Φύϊσαι νὸν ἀμενηνὰ χαμιαιγενέων ἀνθρώπων, 

Σπέρμ᾽ ὑπὸ γῆς χκρύπτουσα, χα ταφθυνύθουσα δὲ τιμὰς 

ἀθανάτων" ἡ δὲ αἰνὸν ἔχει γόλον, οὐδὲ θεοῖσιν λον ς ᾽ φν τ ῳτ 

Μίσγεται, ἀλλ᾽ ἀπάνευθε θεώδεος ἔνδοθι νηοῦ 

Ἰΐσται, ᾿ϊλευσῖνος χραναὸν πτολίεθρον ἔρουσα. 
ἘΣ ὡς φάτο μείδησεν δὲ ἄναξ ἐνέρων ᾿Αἰδωνεὺς 

ὀφρύτιν, οὐδ᾽ ἀπίγησε Διὸ χν -ϑ ἘΝῚ Ὡ μὴ τον “5 

" Ν Ω , . 
ἐπουυίνως δ᾽ ἐκέλθυτε ὃχὶὉὴ νι Περσεφηνεν 2300 

β ᾿ - 

ἰ»γεο, Π ἐρσεφυνὴ, πλοι ὭΤΕΣΣ Χυΐνοτ, πλὸν, 

ἈΝ ᾽ " ΄ “ἢ . " 
Ἐπὴν εν στήθεσσι λένος Καινυσον εἐγουτὰ ! 3 Ν ; 

ΜΙηδέτι δυσύύμιαινε λίην περιώσιον ἄλλων. 
᾽ 

Οὐ τι ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικὴς ἔσσιυ ἀχοΐτης 
᾿ ᾿ ; ν᾽ ἰοὺσ ἘΡΗΣ 

Αὐτοχασίγνητος πατοὺς Διός ἐνη δ᾽ ἰο 20 

,ὕ ΄ , “᾿.Σ ν 
Δεσπόσσεις πάντων, ὁπόσα (ὡὧεις τε χαὶ ἕρπει 

ἘΝ ΝΕ ΕΥ̓ Τιμὰς ὃς σχήσησηα μὲν αὐχυΐτηισι μεγίστας. 
“ἶ᾿“ Ν ᾽ , “ 

Τῶν δ᾽ ἀδικησάντων τίσις ἔσσεται ματα πντὰ, 

Οἵ μεν μι θυσίῃσι τεὸν μένος ἱλάσκωνται, 
ϊ ᾿ »Ν ᾿ ὃ -" ἥτε ΘΙΒΡΨ, -» 

Εὐχγέως ἐλυίκωνας ὧχι ἡῶρκχ ΠΝ ηὺ 

ὡ; φάτο" γήθησεν δὲ ἀλόγων: Περσεφόνεια, 
δ᾽ Μὰ ᾿ ΄ ἥ ὩΝ ; “ϑς τςς, 

Καρπχλίμιως δ᾽ ἀνόρηυσ᾽ ὑπὸ χάρματος αὔταχοὸ ὕγ αὐτὴ 
᾿ ᾿ ᾿ Α ᾿ " ῃ 

. “-᾿ ’ὔ »"»Ἅ 

Ῥοιξς χύχχον ἔδωχε εφα 
: ναὶ , ͵ 
ΔΑμφι ξ γωμίησαᾶς, ἵνα υτὴ γοὶι ἥμα τὰ παντὰ 

ΛΑὖθι π παρ᾿ σι)οΐη Τα χὰ. ̓ , Χχυχνὸτ 
Ψ ε , 

ἵππους δὲ προπροιθεν ὑπὸ γουσίοιτιν ὄχε ὅῳ ΐ ΟῚ 

ἔωτυεν ἀνιάτως πολυσημάντως Αἰγωνεύς, 



λ0ή Δ, ΕἸΣ ΔΗ ΜΆ ΤΡΆᾺΑ Ν. 

Σεῦε δὲ ἐκ μεγάρων" τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην. 
,ὔ 

΄ Ῥίμρα δὲ μαχρὰ χέλευθα διήνυσαν" οὐδὲ θάλασσα 
“"} Φ Ρ-: ν" ἃ , Οὔθ᾽ ὕδωρ ποταμῶν, οὔτ᾽ ἄγγεα ποιήεντα, 

ἵππων ἀθανάτων, οὔτ᾽ ἄκριες ἔσχεθον ὁρμὴν, 
7 Ἐκ 

ἀλλ ὑπὲρ αὐτάων (αθὺν ἠέρα τέμνον ἰόντες. 
-Ὁ-Ὁ ᾿ 7) . 

Στῆσε ὃ ἄγων, ὅθι μίμνεν ἐυστέφανος Δημήτηρ, 

Νηοῖο προπάροιθε θυώδεος" ἡ δὲ ἰδοῦσα 
τ .. ᾿ στ ν Σ ́ δὰ ἰς᾿, ἠὔτε μαινὰς ὄρος κατὰ δάσχιον ὕλῃ. 

Περσεφόνη δ’ ἑταίρω 

Μητρὸς ἑΐς κατ 

λτο θέειν 

Τῇ δὲ 

ΛΑ 

Τέκνον, μιή ῥά τι μ. 
΄ » 

ΠΒρώμης" ἐξαύδ 

ἧς μὲν γάρ κε νέουσ 

Καὶ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ πατρὶ, κελαινεφέϊ ἱ ρονίωνι, 
Ναιετάοις πάντεσσι τετιμένη ἀθανάτοισιν, 
“ὔ δ΄ 4 ΄ ΄, τ Φι. ὡς, ᾿ ε 4 Γ “. ᾿ 

Εἰ δ᾽ ἐπάσω, πάλιν αὖτις ἰοῦσ΄ ὑπὸ χεύγεσι γαίης 
" ,’ . ,ὔ ΄ 

Οιἰχήσεις ὁρέων τριτατὴν μ. 

᾿ ᾿ τὰς δὲ δύω παρ᾽ ἐμοί τε καὶ ἄλλοις ἀθανΖτοισιν. 
: ᾿ ὰ δ. Ὰ "᾿ Ὁππότε δ᾽ ἄνθεσι γαῖ᾽ εὐώδεσιν εἰχροινοῖσιν 

Υ 
Ψ 

Παντοδαποῖς θάλλει, τότ᾽ ἀπὸ ζόφου ἠερόεντος 
ὖτις ἄνει μέγα θαῦμα θεοῖς, θνητοῖς τ’ ἀνθρώποις. 
Καὶ τίνι σ᾽ ἐξαπάτησε δόλῳ χρατερὸς Πολυδέγμων ; 

Τὴν δ᾽ αὖ Περσεφόνη περικαλλὴς ἀντίον τὔδα" 
Τοιγάρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἐρῶ νημερτέα πάντα' 
Εὗτέ μοι ἦλθ᾽ “Ἑρμῆς ἐριούνιος ἄγγελος ὠκὺς, 
Πὰρ πατέρος Κρονίδαο καὶ ἄλλων οὐρανιώνων, 
ἐλθεῖν ἐξ Ἐρέξευς, ἵνα μ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα 

380 

900 

άσο 
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λήξαις ἀθανάτοισι χύλου χαὶ μήνιος αἰνῆς. 9 
δτι 

Ρ ἀγτῖτς , .ν ᾿ 
Αὐτὰρ ἐγὼν ἀνόρουσ᾽ ὑπὴ τάρματος αὐτὰ ὅ λχῇρη 

᾿ ἴ ἕ 

᾿ λ “ δ ὦ αν Ἐμόαλέ μοι ῥοιῆς κόκκον, μελιη}Ἐ} ἐδωδήν, 
ΓΙ ᾿ ἣ 

Αχουσαν δὲ 6ίη μι: προσηνάγχαστϑ πάσσασθχι. 

ὡς δέ μ ἀναοπάξας Κυνέλεω ποκινὴν διὰ μῆτιν 
. γεν ᾽ ὑῶν ἔτ: ΚΜ Ὥχετο, πατρὸς ἐμιοῖ) φέδην ὑπὸ χεύθεχ γανὴς ἀτο 
ΦΦΙΡ ᾿ ν ΄ ἢ ε ᾿ 

Ἐζερέω, καὶ πανταὰ ὀιϊζομαι, ὡς ἐρὃ βείνει:" 

Ἡμεῖς μὲν μάλα πᾶσαι ἀν᾽ ἱμερτὸν λειμῶνα, 
ἮλΖ2 

Λευκίππη ) Φαινώ τε, χαὶ Ἰλέχτρη, καὶ ἰάνθη, 
δ - Καὶ Μελίτη, ἰζχὴ τε, Ῥβύδειζ τε, Καλλιρίη τε, 

δι. 2 
Μηλόζοσίς τε, Τύχη τε, καὶ ὥχυρ βύη χαλυλῶπις 420 

Χρυσηΐς Ἐπ ἰχνειρά τῷ ἀχάστη τ' ̓ ἀδρμήτη τε; 

Καὶ βοδόπη,, Πλουτώ τε, χαὶ ἱμερόεσσα Καλυψώ, 

Καὶ Στὺξ, Οὐρανίη τε, Γαλαξχύρη τ᾽ ἐρατεινὴ 

[Παλλὰς τ΄ ἐγρεμόχη , καὶ ἄρτεμις ἰοχέαιρα, 

Παίΐζομεν, δ᾽ ἄνθεα δρέπομεν γείρεαστ᾽ ἐρόεντα, 4χὃ 

Μίγδα κρόκον τ᾽ ἀγανὸν, καὶ ἀγαλλίδας ἠδ ὑάκινθον, 

Καὶ ῥηδέας χκάλυχας καὶ λείριχ, θαῦμα ἰδέσθαι, 

Νάρχισσήν θ᾽ ὃν ἔφυσ᾽, ὥτπεο χρύκον, εὐρεῖα χθὼν" 

Αὐτὰρ ἐγὼ δοεπόλην ποὶ γάρβάτο "᾿ δ᾽ ἔνεοθεν 

Χώρησεν, τῆς δ᾽ ἔαϑορ᾽ ἄναξ κρχτει ὺς Πολυδέγμων. 450 

Βῆ δὲ φέρων ὑπὸ γαῖχν ἐν ἄσομασι γουσείοισιν 

Πήλλ᾽ ἀεκαζομένην" ἐθήησα δ᾽ ἀρ ὄσθια φωνῇ. 

Ταῦτα τοῖ ἐχνυμένη τ περ ἀληθέα πάντ᾽ ἀγηρεύω" 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἤυαρ ὁμόφρονα θυιχὸν ἔγηυται, 

Πιλλὰ μάλ᾽ ἀλλήλων κρχϑτην καὶ θυ μὴν ἴχινον, ἡ 

ἀμφαγαπαζύμεναι" ἀμέων δ᾽ ἐπεπαύττο θυμὸς, 
- , ΄ΝΟΑΙΝ, 

ἀλλήλων, ἐδικόν τε τῶν 

" , ἂν ἂν ᾿ 
Τηθοσύνας δὲ δέχονται πὰρ 
τ Ν. , 

Τὴσιν ὃ ἔγγον Ὧλη᾽ κήτη λιπαϑηχοη δξωανος" 
- ν δ᾽ ἢ , 

Πολλὰ ὁ ζο᾽ ἀμφιγάπησε κόνην δημήτερος ἀγνή 



506 ἃ, ΕἸΣ ΔΗΜΠΤΡΆΑΝ, 

Ἐκ τοῦ οἱ πρόπολος χαὶ ὁπέων ἔ πλετ᾽ ἄνασσα. ἠηο 
τῆς δὲ μετ᾽ ἄγγελον ἦα: βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὶ 
Ῥείην ἠὔχομον, Δημήτ ρα χυαχνόπετλον 

ἀξέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεχτο δὲ τιμὰς 
᾽ 

- Δωσέμεν, ἅς χεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθχνάτοισι [Ὀεοῖσιν. 

Ε΄. ῳτ 

Νεῦος δὲ οἱ χούρην ἔτεος περιτελλομένοιο 4 
ν᾽ Τὴν τριτάτην μὲν μοῖοαν ὑπὸ ὅν ἠερόεντα, 

᾿ ᾿ τὰς δὲ δύω παρὰ μ, ἡτρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 
ὥς ἐ ἔφατ᾽- οὐδ᾽ ἀπίηησε θεὰ Διὸς ἀγγελ ιζων. 
ἐσσυμένως δ᾽ Ζιξε χατ᾽ Οὐλύλποιο καρήνων, 
Ἰὶς δ᾽ ἄρα Ῥάριον ἴ ἴξε, φερέσξιον οὖθαρ ἀρούρης; ήδο Ἂν , ᾽ 

ψ' ΄ Τὸ πρὶν, ἀτὰρ τότε γ᾽ οὔτι φερέσξιον, ἀλλὰ ἔκηλον ῖ 
Ἐστήχει πανάφυλλον' ἔχευῆς δ᾽ ἄ;αᾳ χρῖ λευχὸν 
Μιήδεσι Δήμητρος χο αλλισ σφύξο"" αὐτὰρ ἐπηξιτα Ὶ 

Μέλλεν ἄφαρ τανχοῖσι κομνήσειν ἐσταχήεσοιν, 
Υρος ἀεξομένοιο, πέδῳ δ᾽ ὦ ἄρα πίονες ὄγμοι ΠΝ 
Βρισέμεν ἀσταχύων, τὰ δ᾽ ἐν ἐλλεδανηῖει διδύξθαι, 
ἔνθ᾽ ἐπέβη πρώτιστον ἀπ᾽ αἰθέξος ἀτρυγέτοιο 

ας) γεγαάφηντο δὲ θυμῷ, 
ἢ λιπαροχοήδειινος" 

Δεῦρο, τέχος, χαλέει σε Ὀχούκτυπης εὐρύσπα Ζεὺς," ἀῦο 
Ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶ), ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς 
Δωσέμεν, ἃς χ᾽ ἐθ: λησῆα {μετ᾽ ἀθανάτοιο. ὑξοΐσυν. 
Νεῦσς δέ σοι κούρην ἔτεος πεοιτελλοιλένοιο 

3 ᾿ 

»" »»"» . , Τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὰ φρὴν ἡἠερύεντα, 
λλι τον “π ἀλοτϑ αὶ ων ἐλιαι δὲ ςς ρων ον το αν «ἠ0.5 

«ἢ ἴαᾳῳ Ὅν... ἢ Ἐπιε δ ἀν, νυ εὐθο, ἀξ, ἐπέ. 

ἀζηχε; μενέχινς ὌΝΩΝ ταν ἱζ ρηνίωνι" 
αἶα δὲ καρπὸ 



ἃς ἜΣ ΑἸ ΕΥΡΑΝ 

τ “ ΄ 

Αἶψα δὲ χαρπὸν ἀνῆκεν ἀρουρίων ἐριώλων. 

Πᾶσα δὲ φύλλοισίν τε καὶ ἄνθεσιν εὐρεῖα χθὼν 
ΕΣ 

. 

Ἰόοιο" ἡ δὲ χιοῦσα ϑεμιστοπόλοις βασιλεῦσιν 
“ ἣν Ἔττα τ ς ὑμῖςς Δεῖζε, Τριπτολέμῳ τε, Διοκλεῖτε πληξίππῳ » 

." 7. ᾿» - ε - Ἐυμόλπου τε βίῃ, Κελεῷ θ᾽, ἡγήτορι λαῶν, 

Δρησμοσύνην 0᾽ ἱερῶν, καὶ ἐπέφοαδεν ὄογια πᾶσιν, 

[Τριπτολέμῳ τε, Πολυξείνῳ τ΄, ἐπὶ τοῖς δὲ Διοκλεῖ} 
, Σεμνὰ, τά τ᾽ οὔπως ἐστὶ παρεξέμεν, οὗτε πυθέσθαι ᾿ 

Οὔτ᾽ ἀχέειν" μέγα γάρ τι θεῶν ἄγος ἰσχάνει αὐδήν. 
ϑὰ Φ Ἁ “Δ » Ολόιος, ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνῇ φώπων" 
ὃ δ᾽ ἐκελδν ξεν" ἀπ ἘΣΤΙ Ος ὁ ατελὴς ἱερῶν, ος τ᾽ ἐμμορος,, οὔποθ ὁμοίην 

καὶ ῃ τνῪ ᾽ ΄ Αἰσαν ἔχει, φθίμενός περ, ὑπὸ ζύφῳ εὐοώεντι, 
ϑις τς ᾿ Ἄ ΄ 5 ᾿ Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάνθ᾽ ὑπεθήκατο δῖα τάων ; 

Ἧ" ᾧ, “ἢ οἱ ἕς ᾿ " Βᾶν ῥ ἴμεν Οὔλυμπόν ὃς, θεῶν με: ὁμήγυριν ἄλλων. 

ν. ,“ "5 Αἰ ὃς, ἃς, ἃ ΣῚ “ [ δ: -" Σειλναι “ἙΝ αιοορ!ια" τε ΞΥ ὄλ οὐνὴςς ΟΥ̓τίν εἕχέιναι 

τὰν Προφρονέως φίλωνται ἐπ πιχϑονίων ἀνθυώπων. 
Υ « 

᾿ Αἶψα δὲ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐς μέγα δῶμα 
Πλοῦτον, ὃς ἀνθρώποις ἄφενος ὑνητοῖν. δίδωσίν. γν 

ἀλλ᾽ ἀγ᾽, ἐλευσῖνος θυοέσστς δῆμον ἔχουσα, ἢ 5 

ν , 
Καὶ Πάρον ἀμιφιρύτην, ἄντρωνά τ 

ῃ 
, ᾿ Ν το δ, Ἠότνια, ἀγήβοῦθει ὡρηφύρξ, Δηοῖ ἄνχτοχ 

Αὐτὴ, καὶ χούρη, πεοιχαλλχὴς Πς ΄ 
δ΄ 2) 5 }5 εν ξνο, 

τ“ 

πρύφθον ἀντ᾽ ᾧ) δῆς Οἴοτον θυμιζς ΕΝ ΩΝ ψνᾶς9 

Αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ σεῖ) χαὶ ἄλλης μνήσομ ἀν.) 

αιδιοι νον 

307 

ὥς ων] ῳτ 

ἠδο 

480 



2η8 

Ὲ 

ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙ ΤῊΝ. ἢ 

Ν , , 

Αἰδοίην γουσοστέφανον, καλὴν ἀτεοδίτον 
“σ᾽ , δ᾽ ͵ 

᾽» “ ΄ Ψ ΄ ΄ ἄσομαι, ἥ πάσης Κύπρου χρήδεμινα λέλογγεν 
Γ᾿ ᾿ - « "» Ἐιναλίης, ὅ)ι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος 

» -Ὕ Ἂ ἣ Φ, 3 Πΐνεικεν χατὰ χῦμα πολυφλοίσξοιο ὕαλάσστς, 

ῳι 

“-ν» " ἐὼ ϊ , ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ: τὴν δὲ γρυσάμπυκες ὧραι 
ΓῚ τῷ ᾽ ΄ ἂ,.» “ Δέξαντ ἀσπασίως, περὶ δ᾽ ἀμόροτα εἵἴμιχτα ἔσσαν. 

οὗ δ ἔ Ἄ Κρατὶ δ᾽ ἐπὶ ἀ)ανάτῳ στεφάνην εὔτυκτον ἔγηκαν, 
ν᾿ » ᾿ - - ᾽ Καλὴν, χρυσείην" ἐν δὲ τρητοῖσι λούοῖσιν 

» ῃ: ᾧ κψ τον - , Ανϑεμ, ὀφειχάλχου, χϑυσοῖη τε τιιλήεντος" 

Δειοῦ δ᾽ ἀ'χο ἀπαλὴ χαὶ στί)εσιν ἀσ: “5,2 “0 αὐ αἰ ΙΧ αι στη 7]ὲπιν ἀρυφέουσιν ιὃ 
“ι ᾿ :. : Ὅρμοισι χρυσέοισιν ἐκόσμεων, οἷσι πε; αὐταὶ ; 

1. ΨΚ ΠΑ ΄ 

ὧραι χόσμηθεν χρυσαάμπυχες, ὁππότ ἰυιέν 
ἦν ᾿ς 4 , “ ᾿] , " Ἐς χορὸν ἱμερύεντα θεῶν χαὶ δώματα πατρὸς 

᾿ " ὧν Ζ δ Ω “ 
Λὐτὰρ ἐπειδὴ παντα περὶ 3ων Χηύμον ἔγηκαν, 

τ 

Γ φ ᾿ ΄ « δ, ᾽ν ὼὰ ἡ 

Ηγον ἐς ἀθανάτους" οἱ ὃ ἠπσπαζοντο ἰόντες; 1 

Ὕ ὍἘὶ " » ᾽, »ν “ἤ 

τ᾿ ἐδεξιόωντο, καὶ ἠρήσαντω ἕκσστο; 
: ΄ ΓΙᾺ , » ΜΝ ν 

γἶναι χουριδίην ἄλογον, χαὶ οἰχαὶ αὐετῇχι ἴ ᾿ αὶ ἑ ᾽) 

"Τὰ " ᾽ ΄ ῃ 
Εἰδος θχυμάζοντες ἰοστεφᾶνου Κυθερείης, 

Σὰ λᾶς ἢ θὰ, " Ν ᾽ν ἣν, γὼ 
Χαῖρ,, ἑλιχοξλέφαΞ: νλυχυμϑίλιχε" δὸς δ᾽ ἐν ἡ “ὥνι τὰ ἘΣ "ἃ ;. ᾿ μω ͵ 

Νίχην τῷδε φέρεσθαι, ἐμιὴν δ᾽ ἔντυνον ἀνιδην' Ὁ 
Δ 

ι κὸν ΡΞ Ἦ τολ φῦκος 
ἐγὼ καὶ σεῖγ καὶ ἀλλὴς ἀνήσημ αἀοι)ῆς. 

““,.ὺὦῷὦῷὦ00ϑ8}ϑῦὋσννο 
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ΣΤ. 

ἘῚΙΣ ΔΙΟΝΎΣΟΙΝΝ, 

ει ἀμφὶ Διόνυσον Σεμέλης ἐρικυδέος υἱὸν, 

Μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θῖν ἁλὸς ἀτ τρυγέτοιο, 

ἀκτῇ ἔπι προδλῆτι, νεηνΐῃ ἀνδρὶ ἐοικὼς, 

Πρωϑήδη" καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι, 

ων 
Κυΐνεαι: φᾶρος δὲ περὶ στιδαροῖς ἔχεν ὦμοις 

Πορφύρεον᾽ τάχα δ᾽ ἄνδρες ἐυσσέλμου ἀπὸ νηὸς 
Ν ᾿ Δυηϊσταὶ προγένοντο θοῶς ἐπὶ οἴνοπα πόντον 3 

Τυρσηνοί" τοὺς δ᾽ ἢ Ὧγ58 καχὸς μόρος" οἱ δὲ ἰδόντες 
Νεῦσαν ἐς ἀλλήλους, τάχα δ᾽ ἔχθορον" αἶψα δ᾽ ἑλόντες, 
Εἶσαν ἐπὶ σφετέρης νηὸς, κεχαρημένοι ἥτου. 10 
Υἱὸν γάο μιν ἔφαντο Διοτρεφέων βασιλήων 

Εἶναι; καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἐ ἀργαλέοισιν. 

Τὸν δ᾽ οὐχ ἴσχανς δεσμὰ, λύγοι δ᾽ ἀπο τηλόσε πῖπτον 
Χειρῶν ἠδὲ ποδῶν" ὁδὲ μειδιάων ἐχάθγτο 

, ὄμμασι χυανέοισι" χυξερνήτης δὲ νοήσας, ι9 
Αὐτίκα οἷς ἑτάροισιν ἐχέν ἀπο. » φώνησέν τε’ 
Δαιμόνιον τίνα τόνδε θεὸν ἀρδιτην ἕλόντες, 

, 3 " 

Ἰζαρτέρόν! οὐδὲ φέρειν δύναταί μιν νηῦς εὐεργής" 

ὴ γὰρ Ζεὺς ὅδε ἡ Ὑ ἐστὶν, ἢ ἀργυρότοξος 'Α Απόλλων, 
Τιὲ Ποσειδάων: ἐπεὶ οὐ θνητοῖοι βροτοῖσιν 10 

Ἃ , ᾿ »»ν Εἴχελος, ἀλλὰ θεοῖς, οἱ ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὐτὸν ἀφῶμεν ἐπ’ ἠπείροιο, μελαίνης 

Αὐτίκα" μηδ᾽ ἐπὶ χεῖρας ἰάλλετε, μήτι χηλωθεὶς ι 

Ψ ἃ 
ἣν νὰν ὄρσῃ ἄῤγαὶ έους τ ἀνέμους χαὶ λαϊλαπα πολλήν - 

ὡς φάτο" τὸν δ᾽ ἀρχὸς στυγερῷ ἠνίπαπε μύῳ, 
.“ Δαιμόνι᾽ οὖρον ὅρα, ἅμα δ᾽ ἱστίων ἔλχεο νηὺς 

Σύμπανθ᾽ ὅπλα λχδών' ὅδε δ᾽ αὐτ' χύδρετσι μελήσει. Ε 
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ἤλπορμαι, ἣ Αἴγυπτον ἀφίξεται, ἢ ὅ ὅγε ἸΚύπρον, 

ἢ ἐς ὙπερἝορέους, ἣ ἑκαστέρω . ἐς δὲ τελευτὴν 

[κ ποτ᾽ ἐρεῖ αὐτοῦ τε φίλους χχὶ χτήματα πάντα, 30 
, δ 

Οὖς τε κασιγνήτους" ἐπεὶ ἥμιν ἔμισαλε ὁαίμιων. 
ἣ ΓΞ τὰ ἃ Φ" ΄ 
ὡς εἰπὼν, ἱςόν τε χαὶ ἱςίον ἕλκετο νηός. 

Ἑ δ᾽ »» , Ὶ, ᾽ ᾿ ΠΥ 
ὑμπνευσεν ὃ ἄνεμος μέσον ἱςίον, ἀμφὶ δ΄ ἀρ ὅπλχ 

5 
Ἰκαττάνυσαν" τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θχυμστὰ ἔργα 

Οἶνος μὲν πρώτιτα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν 9 
Τιδύποτος χελάρυζ εὐώδης, ὥρνυτο δ᾽ ὀδμὴ 

ἀρόροσίη" ναύτας δὲ τάφος λάδε πάντας ἰδόντας. 
42. 3 ἃ , ῳ ἡ.» ΝΣ ͵ 

Αὐτίκα δ᾽ ἀχρύτατον παρὰ ἱςίον ἐξετανύσθη 
ΕΣ 

Αρπεέλος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεχρημνῶντο δὲ πολλοὶ 
Βότριες" ἀμφ᾽ ἱπὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσὸς, ἀὺ 
ἀνθ τυλεθώ ᾿Ξ εις δ᾽ ἐπὶ ΧΗΛῊ ς ΑΝ Ἄννεσι τη λεύσσων, γαρίεις ξπὶ χάρπος ὁρώρει 

τ δὺ πὰ , ν ἘΓΡΙΝ ᾽ " 
Πάντας δὲ σ ἠώς, ἀῷ ςεφάνους ἔγον" οἱ ὁξ ἰδύντες 

Μηδείδεν τότ᾽ ἔπειτα χυξερνήτην ἐχέλξυον 
- Ψ' - "» Γῇ ὐρν μ ὁ δ᾽ ἄ:α δφὶ λέων γένετ᾽ ἔνδοθι νηὸς 

Ξ 
Δεινὸς ἐπ᾿ ἀκροτάτης, μέγα δ᾽ ἐζραγεν" ἐν δ' ἄρα μέστῃ ᾿ , 
Ἄρχτον ἐποίησεν λχσιαύχενα,, σήματα φαίνων" 

δ’ » ᾿ -" λέ ΄ δ᾽ γι οἵ ᾿ " 

ν δ᾽ ἔξη μεμαυῖχ, λέων δ᾽ ἐπὶ σέλματος ἄκρου 
δὼ 

ἐς πούμμνην ἐσ 2 γ.83:ν ὃ ἸνΟΜ ΜΥῊΝ ἐφυθΎ εν, 
Ω ἊἣΝ Δ, δ . 

ν ὑποῦρῤα Ἰδών" οἱ ΓΣ »εὴ -ο ῶ- 

᾿ . ἊΝ ᾿ ; " 

Αμῳ: υυδυνίης ̓ " σαύφρονα θυμὸν. φ βῆ 

ο οι 
Ἧ ν ᾽ 
ὁ ούμαζε, καχην μό ρὸν εἴ 

“- 

Δε λῃ ἵγες δ 
, ) δ ΡῈ 
ἢ σ: εθὸ χαί μιν ἔθηχε πανόλίιον. ἐ [εν ΐ ᾿ 

᾽ ᾿ 
Ὁ 

" πὲ τε μῦθον" 

Θάρσει, δῖε χάτωρ, τῷ ἐμῷ οὐ ὑδν θυ. ᾧ" δ 
εΡ Εὶυὶ δ᾽ ἐνὼ Δ .2 τ ᾿ ὙΤᾺΣ εγὼ διύνυσος ἐρίυρηος ) ἂν τέχε μη 

Καδμοηῖς Σεμέλη 7 Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα. 
᾿ ψἄ, ΑΝ Ν ΒΡ κὰν Χαῖρε ξέχος Σεμέλης εὐὠπιδος οὐδέ πη 

Σεῖ) γς ληῇ ὅμενην Ἴλὺλ 
- ὄν γΞ ἮΝ ΟΠ ηΠλ. 17} 

Φιρισ' Φισοφιο 



Ζ. 

ΒῚΣ ΑΨ. Δ, 

ὧρες ὑ περμενέτα, βρισάοματε, χρυσοεπήληξ, 

δέριξόθυμε, φέρχσπι, πολισσόε, χαλχοχοριςὰ, 

Καρτερύχειρ, ἀμόγητε; δορυσθενὲς, ἕρκος ὀλύμπου, 

Νίκης εὐπολέμοιο πάτερ, συναρωγὲ Θέμιςος, 

ἀντ τιξίγισι τύραννε ᾽ διχκαιωτάτων ἀγὲ φωτῶν ᾽ τ 
ἩἸνορέης σχηπτοῦγε, πυραυγ: χ χύχλον ἑλίσσων 

αἰλέρος ἑπταπόροις ἐ ἐνὶ τείρεσιν, ἔνθα σε πῶλοι 
ΓῚ ,ὔ Ἢ ΌΣ » Ζαφλεγέες τοιτάτης ὑπὲρ ἄντυγος αἰὲν ἔχουσιν" 

᾿ : ΠΥ τς ἢ Κλῦθι, βροτῶν ἐπίκουρε, δοτὴο Ἐἐράερο ἥθης, 
Πρηὺ χηταφίλθων α ως "Ὁ: ΓᾺῚ ἘΞ ὃς ΣΞ ὧν - ας ὑψήθεν ἐς βιότητα ΙΟ 
ἡμετέρην χαὶ χα ζοτ τος ἀυυτν ΓΝ χε δυναίμην 

ἈΚ Σεύεσθαι κακότητα πιχοὴν ἀπ ἐμοῖο χαρήνου, 
Ἱκαὶ ψυχῆς ἀπατηλὸν ὑπογνάμψαει φοεσὶν ὁρρὴν 

ὃ χατισχέμιεν, ὃς ὶ ἐρέθυσιν 
Φυλύπιδος χρυερῆς ἐπιθαινέμεν" ἀλλὰ σοὺ θζ ἄρσης 15 
Δὸς, μάχαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν ἀπ ΟΝ θεσμοῖς 
Δυσμεγέων προφυγύντα μόθον, Κῆράς τε βιαία 

“φοοσου νων 

ΗΠ. 

ΕΙΣ ΔΡΈΕ ΜΙΝ. 

Θυμοῦ τ᾽ αὖ μένος ὁξ 

“- 

λ ᾿ς 
Ἄρτεμιν ὕμνει, Μοῦσα, ψάριγνότην ἱκάτοιο, 

ΤΙαρθένον ἰοχέαιραν, ὁμιότροφον ᾿Απόλλωνος, 
Τ10᾽ ἵππους ἄοσασα βαθυσχοίνοιο Μέλητος : 
δίμφα διὰ Σμύρνης παγγρύσεον ἄρμια διώχει 
Ἐς Ἀλάρον ἀμπελύεσσαν, ὅθ' ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
ἧσται, μιμνάζων ἑχο ΝΡ ἴο; χέαιραν. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, θεαὶ θ᾽ ἄμα 
Αὐτὰρ ἐγώ σε ποῶτα χαὶ ἐχ σέθεν ἄρχομ ἀείδειν, 
Σεῦ δ᾽ ἐνὼ ἀοξάμενος μετὰ αὐήσομαι ὁ .λ Ῥτάρίνης, ' πὸ Λλον εἰς 

σισέεφονς οδυφον 
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Θ. 

ἘῚΣ ΑΨΡΟ ΔΙΊ ἝΝ, 

Ἰζυπρογενῇ Ιζυθέρειαν ἀείσομαι, ἥτε βροτοῖσιν 

Μείλιχα δῶρα δίδωσιν, ἐφ᾽ ἱμερτῷ δὲ προσώπῳ 

Αἰεὶ μειδιάετι, καὶ ἐφ᾽ ἱμερτὸν φέρει ἄνθος. 

Χαῖρε, θεὰ, Σαλαμῖνος ἐὐκτιμένης μεδέουσα, 

Ἱκαὶ πάσης Κύπρου, δὸς δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν" μ 

Αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 

Φυφοσι 'φοφοο 

. 

ΕἘΤΣΆΑΘΗΝΑᾺ Ν. 

Παλλάδ᾽ ἀθτναίην ἐουσίπτολιν ἄογομ᾽ ἀείδειν, 

Δεινὴν, ἡ σὺν ἄρηϊ μέλει πολεμήϊα ἔργα, 

Περθύμεναί τε πόληες, ἀὐτή τε πτόλεμοί τε, 

Καί τ᾽ 

Χαῖρε, θεζ’ δὸς δ᾽ ἄμυι τύχην, εὐδαιμονίην τε. 

4γε» » »ἤ"ὕ ’, 

ἐῤῥύσατο λαὸν, ἰόντα τε, νισσόμιενόν τε. 

Φι'ποοοοφοφιΦ 

ΙΔ. 

ΚΙΣ ἘΡΆΑΝΙ 

ἥΐρην ἀείδω χρυσόθρονον, ἣν τέκε Ῥείη» 
,΄ Ὶ τὰ ἀθανάτην βασίλειαν, ὑπείροχον εἶδος ἔχουσαν, 

, ᾿ ᾿᾽ 

Ζηνὸς ἐρυνδηύποιο κασιγνήτην, ἄλοχόν τε, 
“ἡ Δ , ξ Κυϊρὴν, ἣν πάντες μάχαρες κατὰ μαχρὸν ὄλυ ! 
λἴόυ- »ῃ ὧδ ἡκαὶ τ» ᾿» ΙΑ τόμένον τιουσὶν ὁμῶς Διὶ τερπικεραύνῳ. 

Φιοιφοριθιοιφιο 
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18. 

ΕἸΣ ΔΒ ΗΤΡᾺΑ Ν: 

: ΕΣ (᾿ » ᾽ ᾿ Φ᾿ Εἰ 

δήλητρ᾽ ἐὔκομον, σεμνὴν θεὸν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 

Αὐτὴν, χαὶ χούρην, περικαλλέχ Περσεφόνειαν. 
- » Ν ὰ » - Χαῖρε θεὰ, καὶ τήνδε σάω πόλιν" ἄρχε δ᾽ ἀοιδῆς, 

φοοώσυθνοοοοώ 

Σ 

ΕΙΣ ΜῈ ΤΕΈΡΑ ΘΕΩΝ 

Μητέρα μοι πάντων τε θεῶν, πάντων τ᾽ ἀνθρώπων, 
ὕμνει, Μοῦσα λιγεῖα, Δ ιὸς θύγατερ μεγάλοιο" 
Ἧ χροτάλων, τυπάνων τ᾽ ἰαχὴ, σύν τε βρόμος αὐλῶν 
Εὐκδεν, ἡδὲ λύχων χλαγγὴ, χαροπῶντε λεόντων, 
Οὐρεώ τ᾽ ἠχήεντα, καὶ ὑλήεντες, ἔναυλοι. ὃ 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε θεχὶ θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀοιδῇ. 
«α:ἰοαιαθισοφον 

ΤᾺΣ 

ΕΙΣΉΡΑΚΛΕΑ ΛΕΟΝΤΟΘΥΜΟΝ. 
δ΄ , Ν ει ᾿ϑ “Δ ᾽» Πραχλέα, Διὸς υἱῶν, ἀείσομαι, ὃν υἷγ ἄφιστον 

Γείνατ' ἐπιχθανίων Θήξης ἔ ἔνι χαλλιχύροισιν 

λλχμήνη » μιχϑεῖτα κελαινεφέϊ ΙΚρονίωνι" 
ΓΝ δι ᾿ ΕῚ ἴω ἢ ζ Ε:Ὶ δὲ θ.2} ὡς πρὶν μὲν κατὰ γαῖαν ἀθέσφατον, ἐδὲ θζλασσαν 

Πλαζόμενος, τ πομπῆσιν ὕπ᾽ Εὐρυσϑῆος ἄνακτος, 
Πολλὰ μὲν αὐτὸς ἔ ἔρεξεν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽ ἀνέτλγ" 

5 

-» »"ΝΟϑ " ν᾿ δ Νὺν δ᾽ ἤδη κατὰ χαλὸν ἕγος νιφόεντος ὀλύμπου 
Νχίει ἀρρο, καὶ ἔγχει ἀρορνον τὸ Πζην. 

» 
ε΄ὕὔ Χαῖρε, ανχξ, Διὸς υἱέ’ δίδου ἀ- βετήν τε χαὶ ὄλβον. 

Φιοοφι Φιονονω 



ἹΕ. 

ἘΙΣ ΑΣΚΛΗΉΠΙΟΝ. 

-“ » δι νον ἰητῆοα νόσων, ἀσηληπιὸν ἄρχομ ἀείδειν, ς ( 
εν ἥ - , 

Υἱὸν ᾿Απόλλωνος" τὸν ἐγείνατο δῖχ Κορωνὶς 

Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, χούρη Φλεγύου βασιλῆος, 

ἜΣ ͵
 Χάρμα μέγ᾽ ἀνθρώποισι, χαχῶν θελχτῆρ᾽ ὀδυνάων. 

΄ ᾿ , “ ᾿ς Ἂ . Υ - Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ' λίτομαι δὲ σ᾽ ἀοιδῇ 5 

σοσονοροώοοο. 

ἸΣΥ, 

ΤΊΣ ΔΊ ΚΟΥ ΟὟ Σ. 

φΝ Ν Δ τ Ἰζάστορα καὶ Πολυδεύχε᾽ ἀείδεο, Μοῦσα λίγεια, 
- ,᾿"Ν δι ἐρίοις ἂν» Α 

Τ υνδαρίδας ᾿ οἱ Ζηνὸς Ολυμπίου ἐξεὴ ένοντο 

Τοὺς ὑπὸ Τηϊγέτου χορυγῆς τέχε πότνια Λήδη, 
᾿ ᾿ δ " - ΑΓ 

λάθρη ὑποδιυνηθεῖσα χελαινεφέϊ Ἐρονίωνι, 
Ν Ν φ “} 

Χσοίρετε, Τυνδαοίδαι, ταχέων ἐπιξήτορες ἵππων. ῳι 

Φοσοφεζ)  Φεϑοω 

4 

ἘῚΣ ΡΜΕΝ: 

Ἕρμῆν ἀείδω Κυλλήνιον ἀργειφόντην, 

Ἰζυλλύήνης μεδέοντα χαὶ ἀρχαδίης πολυμήλου, 

ἄγγελον ἐδανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα, 
Ν, βιὰ Ω ᾿ ᾽ ᾽ὔ - 

Ἄτλαντος θυγάτηρ, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα, 
,Ν,» ΄ ΡΗ ΄ “" 

Αἰδοίη" μακάρων δὲ θεῶν ἀλέεινεν ὅμιλον, 5 

ἄντρῳ ναϊετάουσα παλισχίῳ' ἔνθα Καὶ οονίων 

Νύμφη ἐὐπλοκάμιῳ μισγέσχετο νυχτὸς ἀμολγῷ, 

Εὖτε χάτα γλυχὺς ὕπνος ἔχοι λευχώλενον 
Λάνθανε δ᾽ ἀθανάτου; τε θεοὺς, θγητούς τ᾽ ἀ 



ϑοῦ 

, Υ ϑ “ 

ξάμενος, μεταξήσομαι ἄλλον εἰς ὕμνον, 

Καὶ οὺ μὲν οὕτω χαῖξε, Διὸς χαὶ Μαιάδος υἱέ. το 

ἀξ 

κἢ χαριδῶτα, διάκτορε, δῶτορ ἐάων. 

ΦιφεοοΘιονοοῦ ; 

ΤΙ. 

ἘΤΣῈ ΠΆΝΑ 

ἀμφί μοὶ “Βρμείαο φίλον γόνον ἔννεπε, Μοῦσα, 

Αἰγιπόδην, δικέρωτα, φιλόκριτον, ὅςτ᾽ ἀνὰ πίση 

Δενδρήεντ᾽ ἄυυδις φοιτᾷ χοροήθεσι Νύμφαις" 

Αἵτε χατ’ αἰγίλιπος πέτρης στεί(ουσι κάρηνα, 

Πᾶν ἀνὰχεχλόμεναι, νόμιον θεὸν, ἀγλαέθειρον, 5 

Αὐχμήενθ᾽, ὃς πάντα λόφον νηφόεντα λέλογχεν, 

Καὶ χορυφὰς ὀρέων καὶ. πετρήεντα χέλευθα᾽ 

φοιτᾷ δ᾽ ἔνϑα χαὶ ἔνθα διὰ ῥωπήϊα πυχγὰ, 

Ἄλλοτε μὲν ῥείθροισιν ἐφελκόμενος μαλακοῖσιν) 
3 ἣΝ Ξ Ν ΄ ἕο, 

Ἄλλοτε δ᾽ αὖ πέτρησιν ἐν ἡλιδάτοισι διοιχνεῖ, 10 
Ἂ ΄ ν" ,ὔ ᾿᾽ Ὃο ΄ 

χροτατην χορυφὴν μολόσχοπον εἰσαναζαίνων: ν 
΄ Ν᾽» ΄ 

Πολλάκι δ᾽ ἀργινόεντα διέδραμεν οὔρεα μακρὰ; 

πολλάκι δ᾽ ἐν χνημοῖτι διήλασε, θῆρας ἐναίρων, 
ἈΞ » 
ΟὉξέα δερκόμονος" τότε δ᾽ ἕσπερος ἔκλαγεν οἷος, 
ἀ ὃ: τν ᾿ Ν ΄ “ - ἢ .7 "» γρὴς ἐξανιὼν, δονάκων ὕπο μοῦσαν ἀθύρων χ ἢ 

“ἃ ᾿ “ ἀ ἌΣ ᾿ ͵ 

Νήδυμωον" οὐκ ἂν τόνγε παραδοάμοι ἐν μελέεσσιν 

Ὅρν:ς, ὅτ᾽ ἔχρος πολυχνθέος ἐν πετάλοισιν 
»" , 7 ᾽ 5 , Θρῆνον ἐπιποοχέουσ᾽ ἐάγει μιελίγηρυν ἀοιδήν. 

-} ΄, Ἶ δ α ΤΩΝ ᾿ ὩΣ ΄ Σὸν δέ σφιν τύτε Νύμφαι ὀρεστιάϑες, λιγύμολπου 

Φοιτῶσαι πύχ ὶν ἐπὶ χρή ύδρο σαι πύχα ποσσὶν ἐπὶ χρήνῃ μελανύδρῳ ἾΟ 
ζ΄ - 5.4 4 

κα - «αν. Μέλπονται" κορυφὴν δὲ περιστένει οὔρεος ἠχώ, “Ὁ ς Ε ᾿ εὐ ᾿ »“Ἂ 
αν ᾿ “« Το ὦ ἃ Α [4 σ Δα βὼν δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα χορῶν, τοτὲ δ᾽ ἐς μέσον ἐρτῶν 

,» ΚΕ ΄ - ᾿ Πυχνὰ ποσὶν διέπει, λαῖφος δ᾽ ἐπὶ 
(τον. ς) 

νῶτα δαφοινὸν {4 
ν᾿ Ϊ 

ὁ 



ϑοῦ ΙΗ. ΕΙΣ ΠλΑΝᾺλ. 

ται ἐξ τνν, πρῦ : δ τ ζει 
Αὐγχὸς ἔχει, λιγυρῇσιν ἀγαλλύμενος φρένα μολπαῖς 

Ἐν μαλαχῷ λειμῶνι, τόθι κρόκος ἠδ᾽ ὑάκινθος 

Εὐώδιης θαλέθων χαταμίσγεται ἄκριτα ποίη. 

ἡμνεῦσιν δὲ θεοὺς μάκαρας χαὶ μιακρὸν ὄλυυπον, 
᾿ς ΡΣ ᾽ Ϊ᾿ ᾿ ν» " 

Οἷόν θ᾽ “Ερμείην ἐριούνιον ἔξοχον ἄλλων 

ἔννε ὡς ὅγ᾽ ἅ θεοῖς θοὺς ἀγγελός ἔστιν" πον, ὡς ὅγ᾽ ἅπασι θεοῖς θοὺς ἀγγελός ἐστιν 
Φὰν ᾧ ᾿ ΄ , , 

Καί ῥ᾽ δγ᾽ ἐς ἀρχαδίην πολυπίδακα, μυτέρα μήλων, 
Ῥὲ ν᾽ Α ΄ ΕΣ “" ͵ ᾽ Φ' 

Ἐξίκετ᾽, ἔνθα τέ οἱ τέμενος ΙΚυλληνίου ἐστίν" 
ε “ ᾿ Η , [ ,. ἃ 
ἤνθα ὅγε, καὶ θεὸς ὧν, ψαφαρότριχα μῆλ᾽ ἐνόμευεν 

ἀνδρὶ πάρα θνητῷ" θζλε γὰρ πόλος ὑγρὸς ἐπελθὼν, 

Νύμφη ἐὐπλοκάμῳ Δρύοπος φιλότητι μιγῆναι" 

Ἐκ δ᾽ ἐτέλεσσε γάμον θαλερήν" τέχε δ᾽ ἐν μεγάροισιν 
Ξ , , “"» μ᾿ " ἰδέ ῃ 
Ῥομείη φίλον υἱὸν, ἄφαρ τεοατωπὸν ἰδέσθαι, 

᾿ ῃ ͵ : , 

᾿ δ , «Ὦ 

Αἰγιπόδην, διχέρωτα, πολύκροτον, ἡδυγέλωτα" 
ΜΗ ἷχ ᾿ “τὰ “ὌΝ Σ 

Φεῦγε δ᾽ ἀναΐξασα, λίπεν ὃ ἄρα παῖδα τεθήνη" 
ΓΞ . . νν “, ΠΞῈ. πω 

Δεῖσε γὰρ, ὡς ἴδεν ὄψιν ἀμείλιγχον, ἠυγένειον. 

Τὸν δ᾽ αἶψ᾽ “Ερμείχς ἐριούνιος ἐς χέρα θῆκεν 

δεξάμενος χαῖρεν δὲ νόῳ περιώσια δαίμων. 
. ΄ νυν “δ 

ῥίμφα δ᾽ ἐς ἀθανάτων εδρὰς χίε, παῖδα καλύψας 

Δέρμασιν ἐ) πυχινοῖσιν ὀρεσκῴιο λαγωοῦ" 
᾿ ΄ » ᾽ , 

Πὰρ δὲ Ζηνὶ χάθιζε χαὶ ἄλλοις ἀῇανάτοισιν. 
“ " - ἘΥ͂ Ων. ἃ ᾿ εἴξε δὲ κοῦρον ἐόν" πάντες δ᾽ ἀρα θυμὸν ἔτερ ψθεν 

θάνατοι, περίχλλα δ᾽ ὁ Βάλχειος Διόνυσος" 

Πᾶνα δέμιν καλέεσκον, ὅτι φοένα πᾶσιν ἔτερψεν. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ λίτομαι δέ σ ἀοιδῆ' 

Αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ σεῖ) καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 

Φιοινοθ’ονονο 

4" 

35 

40 

45 
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19. 

ἘΙΞΣΉΗΦΑΙΣΤΌΟΌΝ 

ἴϊφαιστον κλυτόμητιν ἀείδεο, Μοῦσα λιγεῖα, 

ὃς μ8τ᾽ ἀθηναΐης γλαυχώ πιδος ἀγλαὰ ἔργα 

ἀνθρώπους ἐδίδαξιν ἐπὶ χθονὸς, οἱ τὸ πάρος περ 

ἄντροις ναιετάχσχκον ἐν οὔρεσιν, ἀὕτε θῆρες" 

Νὺν δὲ δι᾿ Ἰίφαιστον κλυτοτέχνην ἔργα δαέντες, 5 

ῥηϊδίως αἰῶνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 
.»Ἢ Ν , 
Εὔχολοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισιν δόμοισιν" 

ἀλλ᾽ ἴληθ᾽, Πραιστε" δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ ὄλύον. 

“ΦισιοιΦοανο 

Κ. 

ΕΙΣ ΑΠΌΛΑΩΝ Α. 

“Ὁ ᾿" ᾿ " ΄, ΦΟΝ ᾽, ᾿ς ΜΕ 
φοῖσε, σὲ μὲν χαὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ ἀείδει, 

Ὰ ᾿ ν 

θ.0η ἐπιθρώσχων ποταμὸν παρὰ δινήεντα, 

ν- δ νας ᾿ Ἧ Πηνειόν: σὲ δ᾽ ἀοιδὸς, ἔχων φόρμιγγα λύγειαν, 
Υ - ᾿ ᾿ς ἘΣ νι ΕΣ (δ 

Ἡδυεπὴς πρῶτον τὲ χαὶ ὕστατον αἰὲν ἀοιϊόξι, 

» . -“ - ιν. Ἂ. δ' ΡῚ 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ" ἵλαμιαι δέσ ἀοιδῇ. 

“ισοσοΘοφοοο 

ΚΑ. 

“ΒΕΣ ΠΌΣΕΙΔΩΝΑ. 

ν ΄ ν , » Ν 

ἀμφὶ Ποσειδάωνα, θοὺν μέγαν, ἄργομ᾽ ἀτίδειν, 

Γαίης κινητῆρα καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης, 
ὦ “(1 ὧν ,.“Δ.5.2 ᾿» ᾿ 

Πόντιον, ὅσθ᾽ “Ελιχῶνα χαὶ εὐρείας ἔχει Αἰγάς. 

Διχϑά τοι, Ἐννοσίγαιε, θεοὶ τιμὴν ἐδάσανϊο, ».:Ξ-Ξ- 

- πὰ ξ .ᾳ 2 ᾿ 

ἵππων τε δρητῆο᾽ ἔμμεναι, σωτῆρζ τε νεῶν ποο νὸς 
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"» δ. " - 
Χαῖρε, Ποσειδάων, γαιήοχε, κυχνοχαῖτα, 
ν ἐπ ᾽ ν Ξ- ΄ ΄ 

Καὶ μάχαρ, εὐγενὲς ἦτοο ἔχων, πλώουσιν ἄρηγδ. 

Φοοουφιοοοοο 

ΚΒ. 

ΝῈΣ Α1Τ, 

-" θ - Ν » 9) νι , Σ Ζῆνα, θεῶν τὸν ἄριστον, ἀείσομαι, ἠδὲ μέγιστον, 
5» - “ Ἐὐρύοπα, κρείοντα,, τελεσφόρον, ὅςτε Θέμιστι 

Ἀν ΝΕ Ὑολα τ, προ δε) γκλιδὸν ἑζομένῃ πυχινοὺς ὀάρους ὀαρίζει, 
τ Ἴ Ν ΄ 1λΑ17᾽, εὐρύοπα Κρονίδη, κύδιστε, μέγιστε. 

Φοσονοζφυιφοονω 

ΚΙ, 

ἘΣ Έ ΤΊΑΓΝΙ 

, . “ ἄς Σὰ 
Ἰστίη, ἢ τὲ ἄνακτος, ἀπύλλωνος ἑχάτοιο, 
τ νὴ ἀρτὴ τ Σ 

Πυθοῖ ἐν ἠγαθέη ἱερὸν δύμον ἀμφιπολεύεις, 

Αἰεὶ σῶν πλοκάμων ἀπολείζεται ὑγρὸν ἔλχιον. 
᾿ Α , πὰ τ Σ Ζ΄ ᾿ Ἐρχεο τόνδ᾽ ἀνὰ οἶκον, ἐνηέα θυμὸν ἔχουσα, 

, ἘΝ ᾿ γ᾿ Σὺν Διΐ μητιόεντι, χάριν δ᾽ ἅμ᾽ ὄππασσον ἀοιδῆ. 

φΦιφριφοο ισοφος 

ΚΑ. 

ΕΙΣ ΜΟΥ͂ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

πουσάων ἄρχωμαι, ἀπόλλωνός τε Διός τε. 
ἔχ γὰρ Μουσάων χαὶ ἐχκηθόλου ἀπόλλωνος 
ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔχειν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταὶ, 
Ἐχ δὲ Διὸς βασιλῆες" ὁ δ᾽ ὄλξιης, ὅντινα Μοῦσαι 
Φίλωνται" γλυχερὴ οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή. “δι ΝᾺ » δ ΝΣ, 

! Ὁ 

Ξῷ ἼΩΝ 

Χαί ΠΡΡ τέχνα Διὸς, χαὶ ἐ ἐμὴν τιμήσατ᾽ ἀοιδήν" Α “» “ὦ Α Αὐτὰρ ἐγὼν ὑμιξων τε χαὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς" 2 ἼΩΝ : 

φιοιυφοριφόοννο 
{{ ἐν δ); “ἢ, 

᾿ς 
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ΒΤ κε. 

ΕΙΣ ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΝ. 

Κισσοχόμην Διόνυσον ; ἐρίθρομον, ἄρχομ» ἀείδειν, 

Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱὸν, 

ὃν τρέφον ἠύχομοι Νύμφαι; παρὰ πατρὸς ἄναχτος 

Δεξάμεναι χόλποισι, χαὶ ἐνδυκέως ἀτίταλλον, 

ωτ 
Νύσης ἐν γυάλοις" ὁ δ᾽ ἀέξατο πατρὸς ἔχητι 

ἄντρῳ ἐν εὐώδει, μεταρίθιιος ἀθανάτοισιν. 

Αὐτὰο ἐπειδὴ τόνδε θεοὶ πολύνβινον ἔθρεψαν, 

Δὴ τότε φοιτίζεσχε χαθ᾿ ὑλήεντας ἐναύλους, 

Κισσῷ χαὶ δάφνῃ πεπυχασμένος" αἱ δ' ἅμ᾽ ἕποντο 

Νύμφαι; ὁ δ᾽ ἐξηγεῖτο" βρόμος δ᾽ ἔχεν ἄσπετον ὕλην. [ο 

Καὶ σὺ μὲν οὔτ ω γαῖρε; πολυστάφυλ᾽ ὧ 
Διόνυσε. 

Δὸς δ᾽ ἡμᾶς ΡΟΣ ἐς ὥρας αὗτις ἱκέσθαι, 

ἐκ δ᾽ αὖ ὥρζων ἐς τοὺς πολλοὺς ἐνιαυτούς. 

σιοονοθιοοοισ 

ἘΣΤ. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ 

Οἱ μὲν γὰρ Δραχάνῳ σ ̓ οἱ δ᾽ Ἰκάρῳ ἠνεμοέσση 

Φάσο᾽, οἱ δ᾽ ἐν Νάξῳ, Δῖον γένος, Εἰραφιῶτα,, 

Οἱ δὲ σ' ἐπ᾽ ἀλφειῷ ποταμῷ βαβυδινήεντι 

Κυσσχμιένην Σεμέλην τεχέειν Διὶ τερπικεραύνῳ γ. 

ἄλλοι δ᾽ ἐν Θήδῃσιν, ἄναξ, σὲ λέγουσι γενέσθαι. 5 

ψευδόμενοι" σὲ δ᾽ ἔτιατε πατὴρ ἀνδρῶντε θεῶν τε 

πολλὸν ἀπ᾽ ἀνθρώπων , χρύπτων λευχώλενον ἥρην. 

ἔστι δέτις Νύση, ὕπατον ὄρος», ἀνθέον ὕλῃ, .Ὁ, ἈΦ 

Τιλοῦ Φοινίκης, σχεθὸν δὶ υγύπτοιο δοάων ΚΑ Κα 3 



ϑ1τ0 

Ἰ ». ὙΡ -" 

Καὶ οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πόλλ᾽ ἐνὶ νχγοῖς. το 

. δὲ ν ᾿ ΄ ᾿ ΄ ΄, ΓΕ 

Ὡς ὃ8 τὰ ΕΝ τρια, σοι πάντως τριδτηοίσιν ἀνέ! 

ἄνθρωποι ῥέζουσι τεληέσσας ἑχατόμιδας. 
᾽ 

ἣι, καὶ κυανέησιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων" 

ἀυθρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος 

Κρατὸς ἀπ᾽ ἀ)ανάτοιο" μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν ὄλυμπ τὴν, [τς 

ὡς εἰ ἰπὼν, ἐπένευσε καρήατι μητίετα Ζεύς. 

ἴχηθ᾽, Τἰοαφιῶτα γυναιμιανές" οἱ δέ σ᾽ ἀοιδοὶ 

ἔλδομεν ἀρχόμενοι, λήγοντές τ᾽ οὐδέπηῃ ἔστιν, 

Σεῖ ἐπιληθόμιενον, ἱερῆς μεμνῆσθαι ἀοιδῆς. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε; Διώνυσ᾽ Εἰραφιῶτα, 20. 

Σὺν μητρὶ Σεμέλῃ, ἥν περ χαλέουσι Θυώνην. 

Φοτοον νῶν: 

ΚΖ. 

ΕΙΣ ΑΥΤΕΒΕΝ, 

ἄστεμιν ἀείδω χρυσηλάχατον » κελαδεινὴν, 
, ᾿ 

Παρθένον αἰδοίην ἐλαφηπ6).»", ἰογέαιραν, 

Αὐνοδα αν ῊΝ χουσαύρου ἀπόλλωνος. 
», 

ἢ χατ᾽ ὄρη σχιόεντα χαὶ ἄκριας ἠνεμοέσσας 
ἵ 

" 
΄ ΄ 

Αγρὴ τερπ ομμένη τ παγ ϑῦσεχ τό: ξᾳ τιταινέϊ. ΄ι 

Πέμιπουσα στ ονόεντα Οέλη" τρομέει δὲ κάρηνα 

ὑψηλῶν ὁρέων, ἰάγει δ᾽ ἐπὶ δάσχιος ἡλη 

Δεινὺν ὑπὸ χλαγγῆς θηρῶν" φρίο σδει δέ τε γαῖχ, 

Πόντος τ᾽ ἰχθυύεις" ἡ δ᾽ ἄλκιμον ἧτορ ἔχουσα 

Πάντη ἐπιστρέφεται, θ ρῶν ὀλέχηυσα γενέθλην. ΓΝ 

Αὐτὰ ἐπὴν τερφθῇ θηροσχύπος ἰοχέαιρα, 

Εὐφοήνη δὲ νόον, γαλάσχοσ᾽ εὖ ἐχὶ δὰ 
ἡ ῬΟῊ ΝῊ 0οον 9 “α λααχο εὐχάμιπεα τοῖα, 

᾿ 

ἤοχεται ἐς μέγα δῶμα κασιγνήτοιο φίλοιο, 

φοίξου ἀπόλλωνος » Δελφῶν ἐς πίονα δῆμον, 



μουσέων χαὶ Χαρίτων χαλὸν χορὸν ἀμανιοωσα, 13 

ἔνθα κατακρεμιάσασα παλίντονα τόξα καὶ ἰούς 

ἡγεῖται, χαρίεντα περὶ χροὶ κόσμο
ν ἔχουσα 

Τξάρχουσα χυρούς' αἱ δ᾽ ἀμιθροσίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι 

Ὑμνεῦσιν Αἡτὼ χαλλίσφυρον ; ὡς τέχϑ παῖδας, 

ἀθανάτων βουλῇ τὸ καὶ ἔργμασιν ἔξοχ᾽ ἀρίστους. 0 

΄ 

χαίρετε τέχνα Διὸς καὶ Λητοῦς ἠυκόμοιο" 
, 

ἤν " 
᾿ τ 

Αὖτχο ἐγὼν ὑμέων τὸ χαὶ ἄλλης υνήσου. ἀοιδῆς. 

«᾿"Φοσεόφθυφνα 

ΚΗ. 

ἘΣ ΑΘΉΝΆΑΝ. 

Παλλάδ ἀϑανχίην, χυδρὴν θεὸν, ἄρχον» ἀείδειν, 

Γλαυχῶπιν,, πολύνιητιν γ ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσαν , 

Παρθένον αἰδοίην, ἐρυτίπτολιν δε 

Τριτογενῇ ὃ τὴν αὐτὸς ἐγείνατο ὑμητιτα Ζεὺς 

Σεμνῆς ἐκ χεφαλ)ῆς πολε: «μήνα τεῦγἐ ἔμουσαν 
ὃ 

Χρύνεα παριφανύωντα) σέβας δ᾽ ἔμε πάντας ὑεῶντας 

θανάτους: ἡ δὲ πρόπ9ιν Διὸς αἰγιόχοιο 

Τσσυμιέγως ὥρουσεν ἀπ᾽ ΩΣ: καρήνην) 

Σείσασ᾽ ὀδὺν ἄκοντα" μέγας δ᾽ Ξλελίζετ᾽ ὄλυμπος 

Δεινὸν ὑπὸ βοίμῃ Γλαυκώπιδος" ἀμφὶ δὲ γαῖα τ 

Σιερδ αλέον ἰζχησεν’ ἐγινήϑη δ᾽ ἄρα πόντος) 

Ὡς ᾿΄ 

Δ δ 

Ἰκύμι αι πορφυρέοισι χκυχώμενοξ»)
 ἐσ,ετο δ᾽ ἅλμη 

τ 
ὲ 

ἜΣ ; ὃ Ὰ 

Ρζχείνης" στῆσεν δ᾽ ὕπερίονος ἀγλαὸς ὑἱος 

ἵππους ὠχύποδας δηοὸν χρόνον, εἰτόκε χούρη 

εΕἴλιτ ἀπ᾿ ἀθανάτων ὥμων θεοτίχελα τοῦ, 
τι 

τιαλλὰς λθηναΐη, γήθησε δὲ μὴτ (τα Ζεὺς. 
, 

Καὶ τὺ μὲν οὕτω »αῖοῖ, Διὸς τέχος ὁ αἰγιύγον»" 

Ν - 

φονὸ τς 
Αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ σεῖο κα λιν ἧς μινήσυη 

: 
“Φειφιο' ὃ’ 55999 



ΚΘ. 

ΕΙΣ ἘΣΤΙΑΝ Καὶλὶ ΕἘΡΉΒΕΝ: 

ἱστίη, ἡ πάντων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν 

ἀθανάτων τε θεῶν, χαμαὶ ἐργομένων τ᾽ ἀνθρώπων, 
Ψ Ν᾿ ἄ 
ἕδρην ἀΐδιον ἔλαχες, πρεσθηΐδα τιμήν, 

Καλὸν ἔχουσα γέρας καὶ τιμνήν" οὐ γὰρ ἄτερ σοῦ ἔχουσα γερᾶξς μὴ γδρ τεβ σὸμ 
5 η »" ΄ " 

Εἰλαπίναι ϑνητοῖσιν,, ἵν᾽ οὐ πρώτῃ πημάτῃ τὸ 5 

ἱστίη ἀρχόμενος σπένδει μελιηδέα οἶνον. 

Καὶ σύ μοι, ἀργειφύντα Διὸς χαὶ Μαιάδος υἱὲ, 
Ἦ “ .“- ΓΑ . 
ἄγγελε τῶν μακάρων, χρυσόῤῥαπι, δῶτορ ἐάων" 

Ναίετε δώματα καλὰ, φίλα φρεσὶν ἀλλήλοισιν 

λχος ὧν, ἐπάρηγε σὺν αἰδοίη τε φίλῃ τὸ 10, 

, ’,ὔ ᾿ ῃ 

Ἰςίῃ. ἀμφότεροι γὰρ ἐπιχθονίων ἀνθρώπον 

Εἰδότες ἔογματα καλὰ, νόῳ θ᾽ ἕσπεοῦς καὶ ἤθ:. 
᾿ 

Χαιρε; Κοόνου θύγατερ, σού τὲ καὶ γρυσόῤῥαπις Ἑρμῆς, 
δ. 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἡμέων τε χαὶ ἄλλης μνόσομ᾽ ἀοιδῆς. 

Φοφοοι ὐθόσνο 

Λ, 

ΕΙΣ ΓῊΝ ΜΗΤΈΡΑ ΠΑΝΤΩΝ. 

σομαι; ἠυθέμιελθον, 
ἐπ, ΡῚ τ 5: ἣ- Ἔ -- 9 δ 

Γ ,» ἐπὶ σχ ἢ , 

κα ἣ ΤᾺ : ὝΡΤ πάνϑ', ὁπόσ᾽ ἔςιν, 
Ἶ Ν «ὦ, ν» Ἰμὲν ἄσα χῇόνα δῖαν ἐπερχϑϑαν, δ᾽ ὅσα πόντον, 
ΠΝ » - “Ν “ἢ 

2 ὅσα πωτῶνται, τάδε φέρ ρὔεται ἐχ σέθεν ὀλύου. 

Ἐχ σίο δ᾽ εὔπαιδές τε χαὶ εὔχτρποι τελέθουσιν ο 

, -. Ὁ ᾧ , ΒΡ Ἰότνια" σεῦ δ᾽ ἔχεται δοῦναι βίον ἠδ᾽ ἀφελέσθαι 

Θνητοῖς ἀνθοώποισιν' ὁ δ᾽ ὄλόιος, ὄν χε σὺ θυμῷ 

Πρόφρων τιμήσεις" τῷ τ᾽ ἄφθονα πάντα πάρεςιν. 



λ1.ὅ. 

τιρίθει μέν. σφιν ἄρουρα φερέσθιος ἠδὲ χατ᾽ ἀγροὺς 

Κτήνεσιν εὐθηνεῖ, οἶκος δ᾽ ἐμπίμπλαται ἐσθλῶν" [0 

Αὐτοὶ δ᾽ εὐνομίησι πόλιν κάτα καλλιήὑναιχα 

Κοιρανέου"᾽, ὄλθος δὲ πολὺς καὶ πλοῦτος ὀπηδεῖ" 

Παῖδες δ᾽ εὐφροσύνῃ νεοθηλέϊ κυδιόωσιν, 

Ππαρθενικαΐί τε χοροῖς εὐανῦέσιν εὔφρονι θυμῷ 

Παίζουσαι σχαίρουσι χατ᾽ ἄνθεχ μαλθακὰ ποίης, τ, 

Οὔς κε οὺ τιμήσεις, σεμνὴ θεὰ, ἄφῆονς δαῖμον. 

Χαῖρε, θεῶν μῆτερ, ἄλοχ᾽ Οὐρανοῦ ἀστερύεντος 

πρόφρων δ᾽ ἀντ᾽ δῆς βίοτον θυμιήρε᾽ ὄπαζε: 
, ΄ 
“ἃ ἐν 1 - δ» Αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ σοῖο χαὶ ἄλλης μνήσουν ἀοιδῆς. 

“΄“5 4.0 ὁΦοφοφ 

ΛΔ. 

ΕἸΣΉΛΙΟΝ. 

ἥλιον ὑ υμνεῖν αὖτε, Διὸς τέχος, ἄρχεο; Μοῦσα, 

Καλλιόπη φαέθοντα, τὸν Ἑὐρυφάεσσα βοῶπις 

Τείνατο Γαίης παιδὶ χαὶ Οὐρανοῦ ἀςέοόεντος. 

Ῥῆμε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν ἵπερίων, 

Δὐτοκασιγνήτην, ἥ οἱ τέχε κάλλιμα τέκνα, 5, 

᾿ῶ τ ἀρὰ χυν, ἐὐπλύκαμιόν τε Σελήνην, 

Ἰιέλιόν τ᾿ ἀκάμαντ᾽, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 

ὺς φαίνει θνητοῖσι χαὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 

ἵπποις ἐμίύεὐαώς" σμευδνὸν δ᾽ ὅγε δέοχεται ὄσσοις 

Χρυσέης ἐκ χύρυθος; λαμπραὶ δ᾽ ἀκτῖνες ἀπ᾿ αὐτοῦ 10 

Λἰγλῆεν ςίλῥουσι, παρὰ ὰ χροτάφων τε παρειαὶ 

Λαμπραὶ ἀπὸ χρατὺς χαρίεν χατέχουσι πρόσωπον 

Τηλαυγές" χαλὸν δὲ περὶ χροῖ λάμπεται ἐοῦθς 
τιριδνς ἐχυν πνοιῇ ἀνέμων: ὑπὸ δ᾽ ἄρσενες ἵπποι 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅγε ςήσας χρυσέζυγον ὅἄομα καὶ ἵππους 
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Ἑσπέριος πέμπησι δ' οὐρανοῦ ὠκχεανόνδε. 

Χαῖρε, ἄναξ, πρόφρων δὲ βίον θυμήρε᾽ ὄπαζε: 

ἐκ σέο δ᾽ ἀρξάμενος, κλήσω μερόπων γένος ἀνδρῶν. 
“" - νἈ ἡμιθέων, ὧν ἔργα θεοὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν. 

φοοιοοϑεφοονς 

ΔΒ. 

ΕΙΣ ΣΕΔΛΉΝῊΗ Ν., 

Μήνην ἀείδειν τανυσίπτερον ἕσπετε, Μοῦσαι, 

Ἡδυεπεῖς χοῦραι ἹΚρονίδεω Διὸς; ἵςορες δῆς" 

᾿ς ἄπο ΠΗ γαῖαν ἑλίσσεται οὐρανόδεικτος, 

Κρατὸς ἄπ᾽ ἀῇανάτοιο, πολὺς δ᾽ ὑπὸ χόσμος ὄοωρεν 

Αἴγλης λχμπούσης" ς(ει δέ τ᾿ ἀλάμπετος ἀὴρ 

Χρυσέου ἀπὸ ςεφάνου" ἀχτῖνες δ᾽ ἐνδιζονται, 

Εἡτ᾽ ἂν ἀπ᾿ ὠκεχνοῖο λοεσσχμένη γούα χαλὸν, 

Εἵματα ἑσσαμένη τηλαυγέα, δῖα Σελήνη, 

Ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας, 

᾿ σσυ!έ γως προτέρωπ᾽ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵππους, 

᾿βσπερίη δυχόμηνος, ὅτε πλήθη μέγας ὄγμος ᾿ 

΄ Αγ » ᾽ 

Λαμπρόταται - αὐγαὶ, τότ ἀεξοιλένης -ς τελέθωσιν 

Οὐρανό)εν" τέκιμ Ὁ δὲ βροτοῖς καὶ σῆμα τέτυκται. 

- 

δ ΤΕΝΝ αν Τὰς Ύ 

Τῇ ῥά ποτὰ Κρονίδης ἐμίγη φιλότητι καὶ εὖν! 

᾿ Φψ ΄’ ΄ , , 

"ὃ ὑποχυσσαμιένη Πανδίην γεῖνχτο χουρὴν, 

Ἐκποεπὲς εἰ δος ἔχουσαν ὦ, ἀγχνάτοιτι θευῖσιν. 

Χαῖρε, ἄνασσα, θεὰ λευκώλενε, δῖα Σελήνη, 

Πρύφρον, ἐὐπλύχαμος" σέο δ᾽ ἀογόμενος, »)λέκ φωτῶν 

ἄσσομιαι ἡμιθέων, ὧν χλείουσ᾽ ἔξγματ' ἀοιδοῖ,, 

ἈΓΟυσ χὼν δεράποντεξ» ἀπὸ στομάτων ἐδηάντων 

Φιο. σ΄ δι'οιοο 

10 



ΑΤ'ι 

ἘΣ ΔΙΌΣΚΟΥΤΡΟΥΣ: 

ἀμφὶ Διὸς κούρους ἑλιχώπιδες ἔσπετε Μοῦσαι, 

Τυνδαρίδας, Λήδης καλλισφύρου ἀγλχὰ τέκνα, 

Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον, καὶ ἀμώμητον Πολυδεύχεκ" 

Τοὺς ὑπὸ Τηὐγέτου χορυφῇ,, ὄρεος μεγάλοιο, 

Μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι κελαινεφέϊ Κρονίωνι, 5 
Σωτῆρας τέχε παῖδας ἐπιχθονίων ἀνθοώπων, 
ὠχυπόρων τε νεῶν, ὅτε τε σπέργχωσιν ἄελλαι 
Χειμέρειαι χατὰ πόντον ἀμείλιχον" οἱ δ᾽ ἀπὸ νηῶν 
Εὐγόμενοι καλαίουσι Διὸς χ κούρους μεγάλοιο 

ἄρνεσοιν λευχοῖσιν, ἐπ᾽ ἀχρωτήρια. βάντες ΤΩ 
Πρύμνης" τὴν δ᾽ ἄνεμός τε μέγας καὶ χῦμα θαλάσσης 

Θῆχκαν ὑποξρυχίην" οἱ δ’ ἐξαπίνης ἐφάνησαν 

Ξουθῆσι πτερύγεσσι δὲ αἰθέ ἔρος ἀΐξαντες, 
Αὐτίχα δ᾽ ἀνγαλέων ἀνέμων χατέπαυσαν ἀέλλα:, 

» ἢ ᾽ 
΄- Φ 3 Κύματα ὃ ἑστόρεσαν λευχῆς ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν Ἵ ωι 

ν Α ΄ Ω . 58. Ναύταις, σήματα χαλὰ πόνου σφίσιν" οἱ δὲ ἰδόντες 
͵΄ Φ “τῷ ῷ Γήλησαν, παύσαντο δ᾽ ὀϊζυροῖο πόνοιο. 

΄ὔ δ , Χαίρετε, Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιξήτορες ἵππων" 
, ν. "- Αὐτὰ ὁ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης βνήσομ᾽ ἀοιδὴ 

φΦοοοφοθιοοφος 



φοςσοροτοοοσορολ) ϑοσοοοσοοοσοσολοφοσ το ϑοο. 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΊΤΔΛ 

κλυι ἀλλὰ ΤΙΝΆ. 

ἈΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΕΠΩΝ. 

ΕΣ ΟΜΗΡΟΝ ἈΝΑΦΕΡΟΜΈΝΑ. 

ἘΠΙΓΡΑΗΜΜΑΤΑΑ. 

-----».ς----- 

ΔΑ. 

ΠΡΟΣ ΝΕΟΤΕΕΣΈΕΈΕΣι 

- , σ ὯΝ 

Αἰδεῖσθε ξενίων κεχρημένον ἠδὲ δόμοιο, 
» ,΄ ΄ ΒΥ ᾽ὔ 

Οἵ πόλιν αἰπεινὴν, Ἰκύμης ἐριώπιδα κούρην, 

᾿ 
Ψ ΄ ῃ ,’΄ 

Ναίετε, Σχιδήνης πόδα νείατον ὑψικό!λοιο, 
, “ Σ ΠΥ Ἢ - 

ἀμύρόοιον πίνοντες ὕδωρ ξανθοῦ ποταρμιοῖ», 

ἕρμου δινίωτος, ὃν ἀθάνατος τέλετο Ζεύς" 

φ'σοσιρ οι Κκο. 

Β. 

ἘΙΣΈΕΝ ΚΥΜΗ͂Ν ἈΑΝΑΣΤΡΈΕΈΥΨΩΝ. 

τι ᾿"᾿“ , ᾿ .Ν, δὴ γι ἐν ξπ 

Αἶψα πόδας με φέροιεν ἐς αἰδοίων πόλιν αἀνὀβῶν 

Τῶν γὰρ καὶ θυμὸς πρόφρων καὶ μῆτις ὀρίστη, 

“ιαὐτοὔνόοοιο 



᾿. 

ΕἘῚΣ ΜΙΔΗΝ. 

Χαλχέη παρθένος εἰμὶ, Μίδεω δ᾽ ἐπὶ σήματι χεῖμαι, 
ἢ τ᾽ ἂν ὕδωρ τε ῥέῃ, καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ, 
ἸἸέλιός τ᾽ ἀνιὼν φαίνῃ, λαμπρή τε σελήνη, 
Καὶ ποταμοὶ πλήθωσιν, ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα: 
Αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐπὶ τύμέῳ, [ὴ 
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδης ὅτι τῆδε τέθαπται. 

ϑοφοφοίβι͵οωοφυς 

Δ. 

ΡΟΣ ΚΥΜΑΤΙΤΌΟΥ 

ῳ "ον Ξ5 ᾿ Οἵ υν αἴσῃ δῶχε πατὴρ Ζεὺς κύρμα γενέσθαι, 
Γ ᾿ , “ , 

᾿ ΄᾿ Νήπιον αἰδοίης ἐπὶ γούνασι μητρὸς ἀτάλλων ! 
᾿Ὰ » ἐᾷ ον ὧδ ] Ἦν ποτ᾽ ἐπύργωσαν βουλῇ Διὸς αἰγιόχοιο 

, ᾿ 
, γὴ Λχοὶ Φρίχωνος, μάογων ἐπιδήτορες ἵππων, 

ἫΝ - ε ἐ Ν πλότεροι, μαλεροῖο πυρὸς χρίνοντες ἀρηα, 5 
Αἰολίδα Σμύρνην ἁλιγείτονα, ποντοτίνακτον, 

ι ᾽ 
» Ω - Ἷντε δὲ ἀγλαὸν εἶσιν ὕδωρ ἱεροῖο Μέλητος. 

Γ ᾿ ΄ - Ἀ ᾽ " 7 ἦνθεν ἀπορνύμεναι κοῦραι Διὸς, ἀγλαὰ τέκνα, 
Ἠθελέτην χλῆσαι δῖαν χθόνα χαὶ πόλιν ἀγδρῶν" 
Οἱ δ᾽ ἀπανηνάσθην ἱερὴν ὅπα, φῆμιν ἀοιδῆς, 10 
ἀφραδίη. τῶν μέν τε παθών τις φράσσεται αὗτις, 
Ὁ σφιν ὀνειδείῃσιν ἐμὸν διεμιήσατο πότμον. 
κῆρα δ᾽ ἐγὼ, τήν μοι θεὸς ὥπασε γεινομένῳ πε 13 ᾿ ς βένᾳ ᾽ 
Ἰλήσομαι, ἀκράαντα φέρων τετληότι θυμῷ" 
Οὐδέ τί μοι φίλα γυῖα μένειν ἱεοαῖς ἐν ἀγυιαῖς 
Κύμης ὑρμαίνουσι, μέγας δέ με θυμὸς ἐπείγει 
Δῆμον ἐς ἀλλοὺ χπὸν ἰέγα!, ὀλίγον πεὸ ἐόντα. 



διὃ 

Ε. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΟΡΙΔΗΝ, 

- ᾽ εἶ, , 

Θεστορίδη, ὑνητοῖσιν ἀνωΐστων πολέων πέρ, 
Ν 

Οὐὸ 
Ἵ 

ἐν ἀφραστόύτερον πέλεται νόου ἀνθρώποισιν. 

σιφοκο δ) οφυονς 

ΣΤ, 

ΠῸΣ ΉΤΟ ΝΩ͂, 

μοὺς ἧς , } " 

κλῦθι, Ποσείδαον μεγαλοσθενὲς, ἐννοσίγαις, 

Ἐὐρυχόρου μεδέων δὲ ζαθέου “Ελιχῶνος., 
ν ὌΧ" "ΚΑ , ΠΥ 

Δὸς δ’ οὖρον καλὸν καὶ ἀπήμονα νόστον ἰδέσθαι 
ΟὟ. Ἁ . ᾿. δῷ ὁ π Ν 

Ναύτχι:, οἱ νηὺς πουποὶ ἠδ᾽ ἀρχαὶ ἔασιν. 
ψ. ἄς Ρ , 

Δὸς δ' ἐς ὑπωρείην ὑψιχρήμνοιο Μίμαντος 5 
Ν , ἄς ἃ χα 

Αἰδοίων μ᾽ ἐλθόντα ὁροτῶν ὁσίων τε χυρῆστι" 
- ἦς, 4ς ς " 

Φῶτά τε τισαίμην, ὃς ἐμὸν νόον ἠπεροπεύσας, 
ΓΝ ἀξ κ᾿, ἌΡ ΄ δὰ οὖς 
δύσατο Ζῆνα ςένειον᾽ ζενείην τε τράπεζαν. 

“οποσοξιφοοος 
, 

Ζ. 

ΕΙΣ ΠΟΛΔΕΝ ΕΦΊΎΘΡΑΤΑ Ν' 

Πύτνια γῆ, πάνδωρε, δότειρα μελίφρονος ὄλόου, 

ὡς ἄρα δὴ τοῖς μὲν φωτῶν εὔοχ θοςἐτύχθης, 

Τοῖσι δὲ δύσέξωλος χαὶ τρηχεῖ᾽, οἷς ἐχολώθης. 

“οσισοϊ οΦοφοω 

Η. 

ΡΟΣ ΝΑ ΓΤΓΤΡΕΣ 

Ναῦτα, ποντοπόροι, στυγερῇ ἐναλίγκιοι ἀξηφ: 
’ 9 ἢ ΄ 

Πτωχάσιν αἰθυΐξησι (ΐον δύσζηλον ἔχοντες, 
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μὴ ΩΣ » ν , 

᾿ἀδεῖσθε ξενίοιο Διὸς σέφας ὑψιμέδοντος" 
μι " ν᾿ ΄, 

Δεινὴ γὰρ μέτοπις ζενίου Διὸς, ὃς κ᾿ ἀλίτηται, 

“'"σισοϊζἝ[οφούοο 

Ὁ, 

ΡΣ. Ὁ ΟΣ ὦ ΤΟΥ Σ, 

ὑμέας, ὦ ξένοι, ἄνεμος λάξεν ἀντίος ἐλθών. 

ἀλλ᾽ ἔτι νῦν δέξασθε, καὶ ὁ πλόος ἔσσεται ὑμῖν. 

Φιφονο ᾽ ονφυο 

᾿Ξ 

ἘΤΞ ἩΠΕΤᾺΉΝ, 

" ᾿ δὰ 

Αλλὴ τίς σεῦ, πεύχη, ἀμείνονα καρπὸν ἵησιν 
Ν . ἕω ε 

ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου ἡνεμοέσσης. 
ν ᾿ ν - 

Ἐνθα σίδηρος Ἄρηος ἐπιγθονίοισι (ροτοῖσιν 
ἐν γα ει 

ἔσσεται, εὖτ᾽ ἄν μιν Κεδρήνιοι ἄνδρες ἔγωσιν. 

Φιοιονιιιουο 

Ιλ. 

ΠΡῸΣ ΤΓΔΑΎΚΟΌΝ ΤΟΝ ἈΠΟ ῸΌΟΝ, 

"-͵ -" ᾿᾽ , » ’ ᾿ Ρ ’ 

Γλαῦκε, (οτῶν ἐπίοπτα, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω" 
- ᾿ ἣν νος ᾿ς εἶϑι ᾽ ’ ᾽ 

Πρῶτον μὲν χυνὶ δεῖπνον ἐπ᾽ αὐλείχσι θύργσιν 

Δοῦναι" ὡς γὰρ ἄμεινον" ὁ γὰρ καὶ πρῶτον ἀχούει 
“ 

ἀνδρὸς ἐπερχομένον, καὶ ἐς ἕρχεα θηρὸς ἰόντος. 

ο.ονον8.6.9.. 

18. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΤΕΡΕΕΑΝ ΕΝ ΣᾺ ΜΈ 

νὴ ᾿ Νν δν Κλῦθί μοι εὐχομένῳ, Κουροτρύφε, δός δὲ γυναῖκα 

Τήνδε γέων μὲν ἀνήνασθαι φιλότητα καὶ εὐνήν" 



3.0 

Ἢ δ᾽ ἐπιτερπέσθω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν, 

ὧν κηυραὶ μὲν ἀπήμόλυνται, θυμὸς δὲ μενοινᾷ 

Φ.σοσοβιοώνφον. 

1Γ. 

ἘΙΣΟΙΤΚΟΝΤΙΝ ΦΡΑΤΟΡΩΝ. 

ἀνδοὸς μὲν στέφανος παῖδες, πύργοι δὲ πόληος, 

. ἥπποι δ᾽ αὖ πεδίου κόσμος, νῆες δὲ θαλάσης" 

Χρήματα δ᾽ αὔξει οἷκον᾽ ἀτὰρ γεραρηὶ βασιλῆες, 

ἥμενοι ἐν ἀγορῇ, κόσμος λαοῖσιν ὁρᾶσθαι. 

ἵχι Αἰθομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσθαι. 
ἤ 1 , « τῷ Ἂ ΠΕΙ͂Ι δ' Κρ 5: 

ματι χειμεριῷ, ποτ ὥν γιφησι ρόντων, 

Φιϑοοο  δόο 

1Δ: 

ΚΑΜΊΝΟΣ Ἡ ΚΕΡΆΑΜΙΣ. 

ἘΠ ὃ ́ θὲ ΟΥΑΙ ἊἊ ΠΥ Ύ 

ἴ μοι δώσετε μισθὸν, ἀείσω, ὦ χεραμῆες 

Δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ἀθηναίη, καὶ ὑπείρεγε χεῖρα καμίνου" 
ευρ ΔῪ ἢ ἢ) Ω πειρεγε χει μ, μ. Ὁ 

Εὖ δὲ πεπανθεῖεν χότυλοι καὶ πάντα χανάςρα, 

- “Ὁ ἥν -»"- - ΕΣ 

Φρυχήῆναί το καλῶς χα! τιμῆς ὦνον ἀρέσθαι, 

Πολλὰ μὲν εἰν ἀγορῇ πολεύμενα, πολλὰ δ᾽ ἀγυιαῖς, 5 

Πολλὰ δὲ χερδῆναι" ἡμῖν δὲ δὴ, ὥς σφιν ἀεῖσαι. 

ἣινν δ᾽ ἐπ᾽ ἀναιδείην τρεφθέντες ψεύδε᾽ ἄρησθε, 
.-} ἣΝι -“ 

Συγχαλέω δὴ ἔπειτα χαμίνῳ δηλητῆρας, 
ΘΟ ΡΝ ν᾿ , 

“δὰ »’ ΑΝ 

Σύντριδ᾽ ὁμῶς Σμάραγόν τε, χαὶ ἔσφετον, ἠδὲ Σαδάχτην, 
"“ὦὦὼΝ ξ ἊΝ Ἕ ζ ," 

ὠμόδαμόν θ᾽, ὃς τῇδε τέχνη χατὰ πολλὰ πορίζοι. 

Πέρϑε πῦρ αἴθουσαν καὶ δώματα" οὺν δὲ κάμινοφκτ εν 

ζ, ὡς Ν 



. 32: 

Δ ν" ΟΧ 4 ΞΕ ; » ΄, ἃ ἘΣ κς Δεῦρο καὶ Ἠελίου θύγατερ, πολυφάρμαχε Κίρχη, 
,’ ζ 3 “ ἄγρια φάρμαχα βάλλε, χάκου δ᾽ αὐτούς τε χαὶ ἔργα" 

“ ᾿ , Ἑ Δεῦρο δὲ καὶ Χείρων ἀγέτω πολέας Κενταύρους, 
“ἷΠ᾽ τ - - ΄ 

Οὔθ᾽ Ἡραχλῆος χεῖρας φύγον, οἵ τ᾿ ἀπόλοντο" 

τύπτοιεν τάδε ἔργα καχῶς, πίπτοι δὲ κάμινος, 
." μὴ ᾽ ᾿ ε Ξ, 

Αὐτοὶ δ᾽ οἰμώζοντες ὁρῴατο ἔργα πονηρά" 0 

Γηθήσω δ’ ὁρόων αὐτῶν χακοδαίμονα τέχνην. 

ὡς δέ χ᾽ ὑπερκύψει, πυρὶ τούτου πᾶν τὸ πρόσωπον 
« ΄ 

φλεχθείη, ὡς πάντες ἐπίσταιντ᾽ αἴσιμα ῥέζειν" 

Φφοφοοβθφοονο 

1Ε. 

ΕἘΤΡΈΕΈΣΙΩΝ ἢ: 

Δῶμια προσετραπόμεσθ᾽ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο, 

ὃς μέγα μὲν δύνατ έγα δὲ βρέμει ὄλβιος αἰεί ς μέγα μὲν δύναται, μέγα δὲ βρέμει ὁλθιος αἰεί. 

Αὐταὶ ἀνακλίνεσθε θύραι' πλοῦτος γὰρ ἔσεισιν 
; » 

Πολλὸς, σὺν πλούτῳ δὲ χαὶ εὐφροσύνη τεϑαλυῖχ, 

Εἰρήνη τ᾽ ἀγαθή" ὅσα δ᾽ ἄγγεα,, μεστὰ μὲν εἴη, δ 

Κυρθαίη δ᾽ αἰεὶ κατὰ καρδόπου ἕρποι μάζα. 

Νῦν μὲν κριθαίην εὐώπιδα σησαμόεσσαν. -.. 

Τοῦ παιδὸς δὲ γυνὴ κατὰ δίφρακα βήσεται ὕμμιν, 

ἡμίονοι δ᾽ ἄξουσι χραταίποδες ἐς τόδε δῶμα. 

10 Αὐτὴ δ᾽ ἱστὸν ὑφαίνοι ἐπ᾿ ἡλέκτρῳ βεῤαυῖα. 

Νεῦμαί τοι, νεῦμαι ἐνιαύσιος, ὥστε χελιδών. 

Ἐστηκ᾽ ἐν προθύροις , ψιλὴ πόδας" ἀλλὰ φέρ αἶψα 

Πέρσαι τῷ ἀπόλλωνι γυιάτιδος" καὶ 

Εἰ μέν τι δώσεις" εἰ δὲ μὴ, οὐχ ἑστήξομεν. 

Οὐ γὰρ συνοιχήσοντες ἐνδάδ᾽ ἤλθομεν" 

«εοιφιφύθοόοο 

(ΤΟΝ. (΄.) τὰ: 



3.2 

ΤΣ, 

ΤΣ ΕΥ̓ ΥΝ: 

Ὁ μηροὶ 

ἄνδρες ἐπ᾿ ἀρκαδίης ἁλιήτορες, ὦ ῥ᾽ ἔχομέντι; 

“ἢ  ἴεζ, 

ὥσο᾽ ἕλομεν,, λιπόμεσθ᾽- ὅσ᾽ οὐχ ἔλομεν, φερόμεοθα, 

Ὅ μηρος. 

Τοίων γὰρ πατέρων ἐξ αἵματος ἐχγεγάατε, 

Οὔτε βαθυκλήρων, οὔτ᾽ ἄσπετα μῆλα νεμόντων. 

ἘΤΧΤΟΝ Οὐ ΨΟΣΤ ΤΑΨΌΟΝ. 

Υ. ΄ « ᾿ ᾿ Ν » “- 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν χεφαλὴν κατὰ γαῖα χαλύπτει, 

ἀνδρῶν ἡρώων χοσμήτορα,, θεῖον ὥμηρον. 

ἈΠΟ ΣΉΗΑΣ ΜΑΙ ΤΤΑ ΤΩΝ 

Δ χα ἘΟυΣ ΜΡ. 1 τ Ὁ δ᾿ 

,"»" κα ΕῚ " "- ᾿ "» ’ , 

Πύλλ᾽ ἠπίστατ' ἔργα, καχῶς δ᾽ ἠπίστατο πάντα, 
ὦ Ἂ ΠΩ ῳ 

Τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἃρ σκαπτῆρχ θεοὶ θέσαν, οὔτ᾽ ἀροτῆρα, 
» ν᾽ ΄ Νν ΄ 

Οὐτ᾽ ἄλλως τι σοφόν" πάσης ὦ ἡμάρτανε τέχνης. 

Μουτάων θεράπων χαὶ ἑκηφύλου ἀπόλλωνος. 

β. Ἂκπκ τῆς ϑυηδαῦύνδο ς ζαυχδιχῆς) 

ἄργος ἄειδε, θεὰ, πολυδίψιον, ἐνύῦεν ἄνακτες 
Εἴΐματα λυγρὰ φέρων σὺν ἀρίονι κνανοχαίτῃ 

Αὐτὰρ ὁ Διογενὴς ἥρως, ξανθὸς Πολυνείχης, 

Πρῶτα μὲν Οἰδίποδι χαλὴν παρέθηκε τράπεζ 

ἀργυρέην Κάδμοιο θεόφρονος" αὐτὰρ ἔπειτα 



, Χρύσεον ἔμπλεσεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου. 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς φράσθη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο 

Τιμήεντα γέρα, μέγα οἱ κακὸν ἔμπεσε θυμῷ. 

Αἴψα δὲ παισὶν ἑοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἑπαρὰς ἱ, ῦ 

ἀργαλέας ἠρᾶτο" θεὸν δ᾽ οὐ λάνθαν᾽ Ἐοιννύν. 
, « ΟΡ ΩΝ ᾿ Ψ; 

ὡς οὔ οἱ πατρῷά γ᾽ ἐνὶ φιλότητι δάσαιντο, 

Εἶεν δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἀεὶ πόλεμοίτε μάχαιτε. 

ἰσχίον ὡς ἐνόησε, χαμαὶ βάλεν, εἰπέτε μῦθον. 
ἣ ᾽ «Ν᾿, 5 » ὥ μοι ἐγὼ, παῖδές μοι ὀνειδείοντες ἔπεμψαν. 

τ 5 “" Εὖχτο Διΐ βασιλῆϊ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν; 
; « ͵ Νο 

Χερσὶν ὑπ᾽ ἀλλήλων χαταδήμεναι ἄϊδος εἴσω. 

7. ΠΣ τῶν! Ἐ πιῦδν ὦ ὅ: 

Νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα, Μοῦσαι. 

ῷο 

ὃ. Ἔκ τῶν Κνπρέων. (Στασίνοὐ) 

ἣν ὅτε μυρία φῦλα χατὰ χθόνα πλαζόμεν᾽ ἀνδρῶν 

πα  ιγ ΨῳΦΝ βαθυστέρνου πλάτος αἴης. 

Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε, καὶ ἐν πυχιναῖς πραπίδεσσιν 

Σύνθετο χουφίσσαι ἀνδρῶν παμθώτορα γαῖαν, 

ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν ἰλιχχοῖον ἡ 

Ἵ χενώσειεν θανάτῳ βάρος" οἱ δ᾽ ἐνὶ Τροίη 

τείνοντο᾽ Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 
"-- Ἴρω ' 
7ῆνα τὰ τὸν ῥέξαντα, χαὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν, 

Οὐχ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἵνα γὰο δέος, ἔνθα χαὶϊ αἰδώς. 

ον ἦν ἦν, ἄϊψα θὲ μυγχεῦς: 

Τηύγετον προσέθαινε, ποσὶν ταχέεσσι πεποιθώς. 

ἀχρότατον δ᾽ ἀναδὰς διεδέρχετο νῆσον ἅπασαν 

Τανταλίδου Πέλοπος: τάχα δ᾽ εἴσιδε κύδιμος ἥρως 

Δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω δουὺς ἄμφω χοίλης 
᾿ 

ἍἹ 

"ἢ Ὡω: 

[0] 



3. ἡ 

Κάστορα θ᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀεθλοφόρον Πολυδεύχεα, 

Νύξε δ᾽ ἄρ᾽ ἄγχι στὰς τὸν Κάστορα 

.. Ἐκ τῆς μιχρᾶς ἸΜΤιάϑδος {4 ἐσγέω) 

ἴλιον ἀείδω χαὶ Δαρδανίην κλυτόπωλον, 

ἰϊς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ, θεράποντες ἄρτιος. 

Αἴας μὲν γὰρ ἄειρε χαὶ ἔκφερβ διηϊτῆτος 

ἥρω Πηλείδην, οὐδ᾽ ἤθελε δῖος ὑδυσσεύς. 

Πῶς ἐχφωνήσω; πῶς οὗ κατὰ χόσμον ἔειπες ; 

Καίτε γυνὴ φέροι ἄχθος, ἐπεί χεν ἀνὴρ ἀναθείη. 

Πηλείδην δ᾽ ᾿Αχιλῆα φέρε Σχῦρονδε θύελλα" 

ἔνθ᾽ ὁγ᾽ ἐς ἐργαλέον λιμέν᾽ ἵχετο νυχτὸς ἐκείνης. 

ἀμφὶ δὲ πόρκης 

ψι 

δι οὖν Χρύ ΞΡ ΕΞΘΕ "2" - δίχρ - ἷς ὅλο ρυσέῆς ἀστράπτει, Χχαι ἐπ αὐτῷ ἰκροὺς αὐχμιὴ 10 

Νὺξ μὲν ἔην μέσσῃ, λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη. 

Αὐτὰρ ᾽᾿Αχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱὸς 

Ἐχτορέην ἄλοχον χατάγει κοίλας ἐπὶ νῆας. 

παῖδα δ᾽ ἑλὼν ἐκ κόλπου ἐὐπλοκάμοιο τιθήνης 

Ῥίψε, ποδὸς τεταγὼν, ἀπὸ πύργου" τὸν δὲ πεσόντα 12 
Ψ "» ᾽ 

ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος χαὶ Μοῖρα κραταιή, 

Ἐκ δ᾽ ἔλετ᾽ ᾿Ανδρομόχην., ἡἠύζωνον παράχοιτιν ᾿ 

Ἔχτορος, ἥν τε οἱ αὐτῷ ἀριστῆες Παναχαιῶν 

Αὥχκαν ἔχειν ») ἐπίηρον ἀμειδόμιενοι γέρας ἀνδρί. 
᾿ 

᾿ ᾽ . ᾽, 

Αὐτόν τ᾽ ̓λγχίσαο γόνον χλυτὸν ἱπποδάμοιο, 

Αἰνείαν, ἐν νηυσὶν ἐδήσατο ποντοπύροισιν, 

Ἐκ πάντων Δαγαῶν ἀγέμιεν γέρας ἔξοχον ἄλλων. 

0 

φὰς δ κ,.. κι... .ὁ δ τω», 

Αὐτίχα δ' Αἴσονα θῆκε φίλον κόρον ἡδώοντα, 
“ ᾽ ᾿ Ν 

Γῆρας ἀποξύσασ εἰδυίησι πραπίδεσσιν, 

Φάομαχα πόλλ᾽ ἕψγυσ᾽ ἐνὶ χρυσείοισι λέθησιν. 



ὥζ. Ἔκ τῶν» Κερκώπων. 

Ἐξαπατητῆρές τ᾽ ἦσαν καὶ ψεῦσται 

η. Ἐξ ἀδήώων τιγῶν ἐπῶν. 

ὡς ὁπότ᾽ ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυθε βουσὶν ἕλιξιν. 

Φήμη δ᾽ ἐς στρατὸν ἦλθε 

Πὰς γὰο ἐμοὶ θάνατος 

Γρουνὸν μὲν δαίοντο" μέγας δ᾽ ἥφαιστος ἀνέστη. 

Δωρήσω τρίποδα χουσούχτον 

Χαλκῶ ἀπὸ ψυχὴν ἐρύσας 

Τάμ᾽ ἀτειρέϊ χαλχῷ 

Βαρύδροια θωὔσσοντες 

Συρίζουσα λόγχη 
᾽ ὃ , Ψ Δελλοπόδων δρόμον ἵππων. 

---- τ ππἱὐρ ρος ον ἀπὰὰ»-- Ὸ ῸῸὩ 

3.λ5 
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ΞΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

Εἰς τὸν (ζ΄. τόμον τοῦ “Ὁμήρου. 

Σελ. 17. Στιχ. τ᾿ Σάμηντε, Σάμηςτε. 35. ν.3. ἰσχαλέοιο. ἰσχαλέοιο. «5: 

χο. ἔτε. ἔτι. --- τή. ἄν. ἅ, 29. 17. ἀνεπαύσεται. ἀναπαύσεται --- τ8, ἕω. 

ἕῳ. 30. α5. αὐτῆ. αὐτῇ. 40. «8. ἐλαίω. ἐλαίῳ. 4... 13. δι δ᾽ --- Πανδαρέου. 

Τυνδαρέου. - τθ, πολυαχέα. πολυτγία. 47. το, ἰσοπέδῳ. ἰστοπέδῳ. 47. τὰ. 

ὀδυσσέως. ὀδυσσέως. 54. λ3. ἔλοιο, ἕλοιο. 6. 5. ἀγνή. ἁγνή. δ 8. το. ὀδσα- 

σεὺ;. ὀδυσσεύς. 58. 4. τευχούση. τευχούσῃ. ὅο. ἡ. ἐκαχμιένον. ἀκαχμιένον. 

θ.. 15. ὑθρίζοντος. ὑόρίζοντες. 03. ὅ, τὸ περὶ τὸ δῶμα, τὰ περὶ τὸ δῶμα. 

θά. 30. κιῖνον, κεῖνον. 66. ετ. κρητῇρσιν. κρητῆρσιν. 4ο. ἦσο. ἦσο. 7. . 

αἴκῳ. οἴκῳ, 74. 53" ἐπιδέδραμεν. ἐπιδέδρεμεν. 84. λ5. ἀμφίπολυς. ἀμφί- 

πολος. 95, 24, θάλαποντες. θζλποντες. τοῴ. 2ὅ, ἀνθρώπων. ἀνθρώπων. 

το. 17. στοναχής. στονοχή, --- 5. πούτῳ. τούτῳ. 140. 7. οὔτινα. οὔτινα. 

τήλ. 33. ἐξείνις. ἐξείης τοι χεφαλάς. κεφαλάς. τθ6. 80. Διογενή. Διογενύς. 

5,8. 0. ἀτραχέως. ἀτρεκέως. τοί: 3. ἢ ππ ἢ. αι3.. τ. συγγράψαι. συγγρά- 

ψας. 417. τ. ἀνεπήδησαν. ἀνεπήδησεν, «18. 8. ἐφέγζατο. ἐγθέγξατο. 9. 

Φασίηγνασῦς. Φυσίγνασθε. 2.3. ἃ. ἀὲτ-ι ἠὲ. α)ό. τΔ. φαειγῶ. φαεινῷ, 437. 

λα. εἴη μι --- εἴη μοι. 49. κηρύθ. κηρόθι. 143. 17. ἀποκρατεροῖο. ἀπὸ χρα- 

τεροῖο, 18. κατά. κακά. 448. 17. πλοῖθ᾽ --- πλεῖθ᾽, αϑή.. α. ἐρατίξων. ἐρατί- 

ζων. χ55. 1. συνέσευ --- συνέσευςξ, χ5.. 16. φήωθ, φόως, 278. 40. νηπίῃ. 

γηπίη. χ8ο, 27. ναιετάουοιν. να!έταουσιν. 28ή. 47. ἐρχόμεγαι, ἐρχόμεναι, 

-----0 ----.- 



ΟΒΙΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 

ΠΑΡΑ ΠΑΟΥΤΑΡΧΩ 

ς: τ Ἅ » ἣν ᾿ ἡ . 

Περιττὸν ἴσως δόξειέ τισι πολυπραγμονεῖν περὶ Ομύ- 

’ 
ν᾿ ᾽ Ν » 

ξὺν, ποίων τε ἦν γονέων, χαὶ πόθεν" ἐπεὶ μιήδ᾽ αὐτὸς ἠξίωσεν 

εἰπεῖν τὰ πεοὶ αὑτοῦ, ἀλλ᾽ οὕτως ἐγχρατῶς ἔσχεν, ἃ δὲ 
τον τέο: ) ΥΩ ς γκρατ ς σχὶ ἢ ως μὴ 

. ᾽ ΚΊ - "5" “ἢ "» ᾿ ῳ ΠῚ Α ΕἿ [ ΕΥ , 

τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀνόματος ἐπιμνησθῆναι ἐπεὶ δὲ ὡς πρὸς εἰ- 
: 

σαγωγὴν τῶν ἀρχομένων παιὸεύεσθαι χρήσιμος ἡ πολυπει- 

΄ὔ ,ὔ δ - ε “« 7 

ρία, πειρασόμεθα εἰπεῖν, ὅσα ἱστόρηται τοῖς πάλαι περὶ 

αὐτοῦ. 
ΓΑ . . - ᾿ ΄ ἀρ ἢ 

Ἴλφορος μὲν οὖν ὁ Κυμαῖος ἐν συνταγμᾶτι τῷ ἐπιγράφο- 

μένῳ ἐπιχωρίῳ, Κυμαῖον αὐτὸν ἀποδεικνύναι πειρώμενος, 

φησὶν ) ὅτι ἀτελλᾶς καὶ διχίων, καὶ Δῖος ἀδελφοὶ, Κυμαῖοι 

τὸ γένος" ὧν Δῖος μὲν διὰ χρέα μετῴχησεν ἐς ἄσκρην, χώ- 

μὴν τῆς Βιοωτίας, κάχεῖ γήμας τὴν Τυκιμ δεν, ἐγέννησεν 

Ἰϊσίοδον᾽ ἀτελλῆς δὲ τελευτήσας ἐν τῇ πατοίδι Κύμη, κα- 

τέλιπε θυγατέρα Κοιθηῖδα τοὔνομα, προστησάμενος αὐτῇ 

τὸν ἀδελφὸν Μαίονα, ὃς διχκορεύσας τὴν προειρημένην γκαὶ 

τὴν ἀπὸ τῶν πολιτῶν ἐπὶ τῷ γεγονότι δείτας χατάγνωσιν, 

ἔδωχεν αὐτὴν ποὺς γάμον Φημίῳ Σμυρναίῳ, διδασκάλῳ 
ἐσεδει 

ἂν Ἢ “ ν " Ὧι 5 Ἄ Ἂ, 

γραμμάτων. Φοιτῶσα δὲ αὐτὴ ἐπὶ τοὺς. πλυνοὺς, οἱ ἦσαν 
' μιν 

- ᾿ ΄ ν Ά.,. ΝΥ ᾿ Ἧν: " 

παρὰ τῷ Μέλητι, πεολυῦσὲε τὸν Ου ρον ἐπι τὸν πήταμιον 

ν , 
» "ντὸ 

ξν)}" ἧς ᾿ 

χαὶ διὰ τοῦτο Μελησιγένης ἐχλή 
“ ιν σ - 

ρος, ἐπειδὴ τὰς ὄψοις ἐπηρώθη" οὕτω δὲ ἐχάλουν οἱ τε Κυμαῖοι 
] 

ηΗ. Μετωνομάσθη δὲ ὅμη- 

; 
.- ἊΝ 

“ Ἔ Ἕ 

» ε 
Ὶ ἣν. ̓ » ἧς »᾿Ξ ᾿ - π » »ι: 

ΝᾺ ς 

χαὶ οἱ ἴωνες τοὺς τὰς ὄψεις πεπηρωμέγους ) παρα τὸ ΟἽΑ τς ̓ ς 

[«1 « 
“-"ὝἭ ὶ 4 “Ἶ ΝΡ. Ἂ 

τῶν ὁμπηρευόντων, ὅ ἐστὶ ἡγουμένων. Ταῦτα μὲν ἐγόμ: Ν Ν 
μη ) ' 7. ΣΝ ΝΣ Ζ 

Ϊ Ρ ᾿ 



348 ΒΊΟΣ ΟΜ ΒΡΟΥΙ 

΄ 
ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ ποιητικῆς, ἐν ἴῳ φησὶ, 

τῇ νήσῳ, χαϑ' ὃν χαιρὸν Νηλεὺς ὁ Κόδρου τῆς ἰωνικῆς ἀποικίας 

ἡγεῖτο, κόρην τινὰ τῶν ἐπιχωρίων γενομένην ὑπό τινος δαί- 

μόνος τῶν συγχορευτῶν Ἀιούσαις ἐγκύμονα, αἰδεσθεῖσαν τὸ 
ΓΝ ΝΝ ΓΝ -: ἘΟΟῚ 3 .«" ΡΞ , 

συμξὰν διὰ τὸν ὄγκον τῆς γαστρὸς, ἐλθεῖν εἰς τί χωρίον, 
" 

τὸ καγούμενον Αἴγιναν, εἰς ὃ καταδραμόντας ληστὰς ἀν- 
ἣΝ δ, Ὰ ἘΦ ΕΕΝ ͵ὕ ἢ, Ὁ ΄ 3 ΓΕ ς 

δρχποδίσαι τὴν προειρημένην, καὶ ἀγαγόντας εἰς Σμύρναν 
Υ ε υ Ν.-ν ,ὕ - “ “- -» 

οὖσαν ὑπὸ Αἡδοῖς τότε, τῷ βασιλεῖ τῶν Λυδῶν, ὄντι φίλῳ, 

τοὔνομα Μαίονι, χαρίσασθαι. Τὸν δὲ ἀγαπήσαντα τὴν χόρην 

διὰ τὸ κάλλος γῆυχι, ἦν διατρίδουσαν παρὰ τῷ Μέλητι, 

χαὶ συσχεθεῖσαν ὑπὸ τῆς ὠδῖνος, ἔτυχεν ἀποχυῆσαι τὸν 
Ἔ " Εὰ 

ὅμηρον ἐπὶ τῷ ποταμῷ" ὧν ἀναλαθὼν ὁ Μαίων, ὡς ἴδιον; 
“᾿ “" ν᾿ ᾿΄ 

ἕτρεφε, τῆς Κριθηῖδος μετὰ τὴν χύησιν εὐθέως τελευτησάσης. 
ὝΕ: “ ν᾿ 3 Ξ 

Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος, καὶ αὐτὸς ἐτελεύτησε" τῶν 
ἢ ΝῊ , δ α΄ ᾽ , . ΄, 

δὲ Λυδῶν καταπονουμένων ὑπὸ τῶν Αἰολέων, καὶ κρινάντων 
“ Α » -“» χαταλιπεῖν τὴν Σμύρναν, καὶ χηρυξάντων τῶν ἡγεμόνων, 

- 4 “" 

τὸν βουλόμενον ἀχολουθεῖν ἐξιέναι τῆς πόλεως͵, ἔτι νήπιος 
“ " ΡῚ “ 

ὧν ὄμηρος, ἔφη καὶ αὐτὸς βούλεσθαι ὀμιηρεῖν. ὦθεν ἀντὶ 
' " 

- - μᾷ ’ 

Μελησιγενοῦς Ὅμηρος προσηγορεύθη, 

᾿, ἕ ᾽ « Ὁ» 5 δ » ΓΝ" ὧδ 
Ὡνόμενος δὲ ἐν ἡλικία, καὶ δόξαν ἐπὶ ποιητικῇ χεχτη- 

, ῃ 

7 “Ν ᾿ ’, " 4 ’ ν , Α 

μένος ἤδη, ἐπηρώτα τὸν θεῦν, τίνων τε εἴη γονέων, καὶ 
΄. δι - “ 

πόθεν. ὦ δὲ, ἀνεῖλεν οὕτως. 

πα εἰ ν᾿ ᾿ , 
"στὶν ἴος νῆσος μητρὸς πατρὶς, ἦσε θανόντα 

ἮὙ Ὁ; ὕμνος , ᾽ " ΄ 
δέξεται, ἀλλὰ νέων ἀνδρῶν αἴνιγμα φύλαξαι. 

7 Ν “- 
φέρεται χαὶ ἕτερος “ρησμὸς τοιοῦτος 

»- δ , γδ ΧΟ κὶ ΠΡΟ ὐνν Ἦν με Ἀ 
Ολόις, καὶ δύσδαιμον (ἔφυς γὰρ ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι) 

Πατρίδα δίζηαι, μητρὴὺς δέτοι, οὐ πατρός ἐστι 
Ἄ ΄ ᾿ οὗ ᾽ Α “, 

Μητρόπολις ἐν νήσῳ; ἀπὸ Κοήτης εὐρείης, 
᾿ » " ᾿ 

λίγιωος γαίηξ; οὔτε σχεδὸν, οὔτ᾽ ἀπὸ τηλοΐ 
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ἐν τῇ σῇ μοῖρ᾽ ἐστι τελευτῆσαι βιότοιο, 

Εὐτ᾽ ἂν ἀπὸ γλώττης παίδων μὴ γνῶς ἐπαχούσας 

Δυσζύνετον σχολιοῖσι λόγοις εἰργμένον ὕμνον. 
Δ ΩΣ ᾿Ξ Ν Υ ΓΝ » ΓΘ, Ἃ Ά, ᾽ ν 

οιᾶς γὰρ ζωῆς μοίρας λάχες, ἣν μὲν ἀμαυρὰν 

Ἠελίδων ὅσσων, ἣν δ᾽ ἀθανάτοις ἰσόμοιρον. 
΄“- ΄ ΄ ᾿»»ν " Ὁ ὦν 

Καὶ ζῶν, καὶ φθίμενος, φθίμενος δ᾽ ἔτι πολλὸν ἀγήρως. 

Μετ᾿ οὐδὲ πολὺν χρύνον πλέων ἐς Θήδας ἐπὶ τὰ Κρόνια 
ΠΡ Ὶ δ τ “ ᾿ . - ν εν ᾿ 

(ἀγὼν δ᾽ οὗτος ἄγεται παρ’ αὐτοῖς μουσιχὸς) ἦλθεν ἐς ἴον 
ἔνῃ 8. τὰ ζ. “ θεῖ 6 ᾿ ἢ ΄ “- -. , 

ἔνθα ἐπὶ πέτρας καθεζόμενος, ἐθεάσατο ἁλιεῖς προσπλέον- 
ἬΕ τὸν ῊΝΕῚ θά Ὑ », . δὲ ΒΟ ͵ κ᾿ τας, ὧν ἐπυνθάνετο εἴ τι ἔχοιεν" οἱ δὲ ἐπὶ τῷ θηράσαι μὲν 

μηδὲν, φθειρίζεσθαι δὲ, διὰ τὴν ἀπορίαν τῆς θήρας, οὕτως 

ἀπεχρίναντο. 

Ὁσσ᾽ ἕλομεν, λιπόμεσθα" ὅσ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 

ν᾽ Ψ, ς ΝΜ ᾿ " - "" ᾿ 

αἰνισσόμιενοι, ὡς ἄρα, οὖ; μὲν ἔλαύον τῶν φθειρῶν, ἀπο- 

χτείναντες χατέλιπον, οὺς δ᾽ οὐκ ἔλαθον, ἐν τῇ ἐπθῆτι φέ- 

ροιεν᾽ ὅπερ οὐ δυνηθεὶς συμδαλεῖν ὅμηρος, διὰ τὴν ἀθυμίαν 

ἐτελεύτησε. Θάψαντες δ᾽ αὐτὸν οἱ ἰῆται μεγαλοπρεπῶς, 
δος ᾽ »" - ΄ 

τοιόνδε ἐπέγραψαν αὐτοῦ τῷ τάφῳ. 

ἐνθάδε τὴν ἱερὰν χεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει, 

ἀνδοῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον ὅμηρον. 
., ᾿ 

Εἰσὶ δὲ οἱ χαὶ Κολοφώνιον αὐτὸν ἀποδείχνυνται,, μεγίστῳ 
ν ᾿ "-Ὁ- ᾿ Ἀ "- , ΄’ ᾿ 

τεχμηρίῳ χρώμενοι πρὸς ἀπόδειξιν, τῷ ἀπὶ τοῦ ἀνδριάντος 
, ᾿ ᾿ Μ Ν 

ἐπιγεγραμμένῳ ἐλεγείῳ. ἔχει δὲ οὕτως. 

-“ 4 5 , [ ͵ ΕΝ 

Υἱὲ Μέλητος ὥμηρε, σὺ γὰρ κλέος Ἑλλάδι πάση, 
-“- ᾿ »μΝ 

Καὶ Κολοφῶνι πάτρη θῆχας ἐς ἀΐδιον. 

Καὶ τὰ; δ᾽ ἀντιθέῳ ψυχῆ γεννήσαο χούρας 
7 ΄ Ζ 

Δισσὰς ἡμιθέων γραψάμενος σελίδας. 
; : Ἂ “ 

ὑμνεῖ δ᾽ ἡ μὲν νύστον ὀδυσσῆος πολύπλαγχτον, «ς 

ἡ δὲ τὸν ἰλιακὸν Δαρδανιδῶν πόλομον. 
- : τι - 
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« ᾿ ἄξων δὲ μηδὲ τὸ ὑπὸ τοῦ ἀντιπάτρου γοαφὲν. ἐπίγραμμα 

παραλιπεῖν, ἔχει δὲ οὕτως" 

Οἱ μέν σευ Κολοφῶνα τιθηνήτειραν; ὅμηρε, 

Οἱ δὲ χαλὰν Σμύρναν, οἱ δ᾽ ἐνέπουσι Χίον. 
τον - 

᾿ ΠῚ] ε ᾽ ." "» " 

Οἱ δ᾽ ἴον. οἱ δ᾽ ἐδόχσαν ἐύκλαρον Σαλαμῖνα. 
ἢ ἴ 

Οἱ δένυ τᾶν Λαπιθὰν ματέρα Θεσσαλίαν. 

ἄλλοι δ᾽ ὥλλο μέλαθρον ἀνίατον" εἰ δέυνε Φοίδου 
- ᾿ ἢ 78 Ἷ 

Χρὴ λέξα; πινυτὰν ἀυφαδὰ μαντοσύναν, 

Πάτρη τοι τελέθει μέγας οὐρανὸς, ἐκ δὲ γυναικὸς 

Οὐ θανατᾶς, μιετρὺς δ᾽ ἔπλεο Καλλιόπης 

Γενέσθαι, δὲ αὐτόν φασι τοῖς χρόνοις; οἱ μὲν χατὰ τὸν. 

Τρῳϊχὸν πώλεμον οὗ χαὶ αὐτόπτην γενέσθαι" οἱ δὲ μετὰ 

ἑκατὸν ἔτη τοῦ πολέμου" ἄλλοι. δὲ μετὰ πεντήκοντα καὶ 

ἑχατόν' ἔγραψε δὲ ποιήματα δύο, ἰλιάδα χαὶ ὀδύσσειαν, 

ὡς δέ τινες, οὐχ ἀληθῶς λέγοντες, γυμνασίας καὶ παιδιᾶς 

ἕνεκα, καὶ Βατραχουυομαχίαν προσϑεὶς, χαὶ δεχργίτην. τὸν 

δὲ Τρῳϊχοῦ πολέμου καθ’ ὅμηρόν τινές φασιν ἀρχὴν εἶναι 

τὴν τῶν θεῶν χρίτιν, ἥρας καὶ ᾿Αθηνᾶς, χαὶ λφροδίτης» 

περὶ κάλλους ὑ π᾿ ἀλεξάνδρου γενομένην" λέγειν γὰρ τὸν 

ποιητήν. 

6 ᾿ φ,ι , ΄ “ἤ 

ὃς νείκεσσε θεὰς, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, 

τὴν δ᾽ ἤνεσσ', ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγειήν, 

ἀλλ᾽ ὡς οὐ πρέπον ὑπηυλαμθάνειν, θεοὺς ὑπὸ ἀνθρώπων χρί- 
᾿ Ν τ ἢ ἃ, 

νεσθαι, οὔτε ὑπὸ ὁ λήρου δι’ ἄλλων παρίσταται τοῦτο" ὅθεν 

εὐλόγως ἠθέτηνται οἱ προχείμενη, ςίγοι" ἄμεινον οὖν λέγειν γὼς ἡνέτηνται ο, πρόχειμέὲ Δ Ν { γεῖν,) 

“ Ὁ »Ἐ ὰΧ - Ω ὅς “ 

ὕτι ἀλέξανδρος ὁ Ποιάμου παῖς ἐπιθυμήσας Ῥλληνιχοῦ βίου. 

΄ 
μαθεῖν ἀγωγὴν, ἔπλευσεν εἰς Σπάρτην, χαὶ ἐπιξ ἰοἰωθὲὶς ἔχ: 

νῃ) Μενελάου κατὰ τὸν οἶκον οὐχ ὄντος, ἀγέῃ πεισὸν αὐτὴν 
Ι 
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ἀκολουθεῖν" ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Κραναὴν καλουμένην νῆσον, 

ἐμίγη πρῶτον τῇ γυναικὶ, κἀκεῖθεν πλεύσας διὰ Σιδῶνοςς 

χαὶ Φοινίκης ἦκεν ἐς ἴλιον' γνόντες δὲ οἱ περὶ ἀγαμέμνονα 

χαὶ Μενέλαον τὸ ταν ὀρ γνὸὰε ςοατιὰν ἤθροισαν ἐν Αὐλίδι 

πόλει τῆς Βιωτίας, ἔνθα καὶ θυόντων αὐτῶν, δράχων ἐπὶ τὸ 

πλησίον ἀνελθὼν δένδρον, στρουθοῦ νεοσσοὺς ὀχτὼ δεέφθει- 

ρέν; οἷς ἡ μήτηρ ἐννάτη συγκατήλεχτο" διμήνυς δὲ τὸ ση- 

μεῖον, ὅτι ἐννέα ἔτη πολεμήσαντες οἱ ἕλληνες, τῷ δεκάτῳ 

αἱροῦσι τὴν ἴλιον. 

ἡνίκα δὲ πλεύσαντες, ἐπέδησαν τῆς Τροίας, μετὰ πρώ- 

τὴν συμθολὴν, καί᾽ ἣν, ἀνηρέθη Ποωτεσίλαος, Μενέλαόν τὸ 

καὶ ὀδυσσέα πρέσϑεις ἀπέστειλαν, τὴν Ἑλένην ἀπαιτοῦν- 

τας᾿ τῶν δὲ Ἡρῴων ἀντιπόντων, πάλιν αὐβοτνλην ἐποιοῦντο 

πολέμου, καὶ ἐπικρατήσαντος, τοὺς μὲν εἴασαν παρεδρεύειν 

τῇ πόλει, οἱ δὲ, στρατηγοῦντος ἀχιλλέως, τὰς περιχειμέναν 

πόλεις ἐπόρθουν, ἀνέβα ας ἀφαιρούμενοι τοὺς Τρῷας, ἐξ ὠνὲ 

μίαν ἑλόντες Χρύσαν, γέρας ἔδοσαν ἀγαμέμινονι Χρυσηΐδα 

Χρύσου, ἱερέως ἀπόλλωνος, θυγατέρα" ὁ δὲ ἐλθὼν ἐπὶ τὸν 

γαύσταθμον, ἵνα λυτρώσηται τὴν παῖδα, καὶ ὑβρισθεὶς ὑπὸ 

ἀγαμέμνονος, ἡ ηὔξατο τῷ Ἀπόλλωνι, κολάσαι τοὺς ἕλληνας" 

ἐπακούσας δὲ τῆς εὐχῆς ὁ θεὸς, λοιμὸν ἔπεμψεν αὐτοῖς" καὶ 

τότ᾽ ἀχιλλέως παραινέσαντος ἀποδοῦναι τὴν Χρυσηΐδα, ἀγα- 

μέμνων ὀργισθεὶς ἠπείλησεν ἀφαιρήσασθαι τὸ Ἀχιλλέως γέ- 

ρᾶς Βρυσυ! ἴδα" ὁ δὲ τὴν μ. ἡτέρα Θέτιν ἔπεισεν αἰτήσασθαι 

παρὰ τοῦ Διὸς ἧτταν Ἑλλήνων᾽ οὗ γενομένου, Πάτροκλος προ- 

τραπεὶς ὑπὸ Νέςορος, ἰχέτευεν ἀχιλλέα δοῦναι χἂν ἐπ᾽ ὀλί- 

γὸν τὴν πανοπλίαν αὐτῷ, ἵνα τοὺς Τρῷας τῶν νεῶν ἀπώ- 

᾿ Ἄ . - Ω ΄ , ᾽ ’ 

σηται. ἐξελθὼν οὖν ὁ Πάτροχλος, χαὶ γενναίως ἀρειστεύσας, 
᾽ 

μδτ᾽ οὐ πολὺ ἀνηρέθη" χαλεπήνας δὲ ὁ ἀχιλλεὺς, ἐπαύφάτα, 

μὲν τῆς πρὸς ἀγαμέμνονα ἔχθοις; λαῦ Γὼν δὲ ἡφαιστότῳ Ὡ 
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τὸν πανοπλίαν, ἄλλους τό πολλοὺς, χαὶ τελευταῖον ἀνεῖλεν 

ἕχτορα, ἡ μὲν οὖν τάξις τῶν πραγμάτων ἐστὶν αὕτη" ὁ δὲ 

ποιητὴς ἀπὸ τοῦ ἐννάτου ἔτους ἤρξατο, ἐπεὶ τὰ πρὸ τῆς 

ἀχιλλέως μήνιδος ἦν ἀτονώτερα, καὶ ποάξεις οὐκ ἔχοντα 

μακρὰς, οὐδὲ ἐπαλλήλους" συμμαχοῦντος γὰρ ἕλλησιν 

ἀχιλλέως. 

4 , 

Οὐδέποτε Τρῷες πρὸ πυλάων Δαρδανιδάων 

Οἴγνεσχον" χείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄξοιμον ἔγγο νεσχον" Χείνου γ ὄριμον ἔγχος. 
, 

Ἷ " ΄ ᾿ ΄ “- , “ ΄ 

Θαρσήσαντες δὲ, τούτου ἀποςάντος, προῆλθον, καὶ τῆς μάχης 
ΜΝ) , - “- 

ἴσης γενομένης, πολυποόσωποί το χαὶ συνεχεῖς τῶν ἡρώων. 

ἀριστεῖαι κατέστησαν. 

ΤΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ἘΚΤΟΥ ΤΌΜΟΥ. 


